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 نما عم

 يىربص دمحم روتكذلا ديسلا

 راوسأ * ميقلا كنحب يلا كءادها كل ركشأف

 هيف تحضرأ ثيح ” مومو ةيقافتاو لبو دتلا ةيضق

 تدكأو ميأتلا ىف رصم قح كشلل الاجم عدب ال اب

 تقرخ ىتلا ىه اهناطيرن نأو اهن دايس مييص نم اذه نأ

 ةيقافتالا ءذه ناو ! رصمل اهلالتحا ءانثتأ ىفو مرو ةيفافتا

 | . رصمل الباك ىحلا ىطمت

 كللاقاعلا ىف اقيفون كل وجرأ كلركشأ ذا ىناو

 ةيبيطلا كناسار دو

 . رصمل ةزملاو ربكا هللاو

 ١56 / ه./ ن ىف ةرهاثلا
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 ل لس

 هذه ىف درو ام مظعم نكلو سيوسلا ةانق نع ةريثك بنتك ترهظ

 نأ نكمي ال « اهلك لوقأ الو « اهلع ىوتحت ىتلا تالاقمللا وأ بتكلا

 «ىملعديش < هلضفأ وهوءهضعب نا يأ حيحصلا ىنعملاب ةسارد ىمسي

 ةمجلن نم « لقألا ىلع رلغتنت انكو ٠ ىملع ريغ رخآلا ضعبلاو
 اهتاصر ىف <« رصانلا دبع يطخ « اهتاباتك ىذتحت نأ « بولسألا
 وأ ةيسترفقلا فحصلا ىلع درلا انفحصل كرت نأو ,ءاهتئازتاو

 « ةيرصملا ةموكحلا تسقل ىتلا فحصلا هذه « اهبولسأب ةيزلجنالا

 1اوووععاو 10ططعع 0و5 صوصل ةباصعب « ةانقلا ميمأت داعي

 مدع بجي ناك لاح ةبآ ىلعو ٠ اهيلع درلاب انتفاحص العف تلفكت دقو

 ىف هتشواتم ناو امس عوضوملا ةساردو « ةوعرلا » هذه ىلا تافتلالا

 ةطاحالا انم ىضتقت « ةلئقملا تارمتؤملاو « ةفلتخملا ةيلودلا تائيهلا
 ٠ ةمان ةطاحا م هدراومو هرداصمبو « هب

 ةفصب ليودتلا ةركف نا « تاحفصلا هذه ىف « ءىراقلا ىريسو

 قش ىف ريكفتلا ذنم ىأ « رع عساتلا نرقلا لئاوأ ىلا عجرت ةماع

 ساسآ ىلع ليودتلا ةركف نا امك « ىلع دمحم رصع رخاوأ ىف ةانقلا

 ىلا عجرت ( بونادلا ) "”ةنوطلا ةنل رارغ ىلع ةيلود ةنجل ءاشنا
 ةنس ق ةرم لوأال اهتازجأ لماكي ةرماؤملا ىل ترهظو » ىوانفحلا ذاتسالا ىور (؟)

 تاظوفحم ىف بقنآ تنك ذئمويف , سيرابب سيوسلا ةانق ةكرش لخدم ىقو ,«,«25

 ةهجو ىل حرشيل ةكرشلا سيئر « ور لراش اوسنارف » ىب عمتجاف ةلحنملا ةكرشلا
 قل ةيحالملا ةكرحلا راد نا بجب مازتلالا لجأ ىضقني نيح هنا لوقيو , ةيبرغلا رظنلا

 ريدت نا بجي ةسنجللا هدهو , بونادلا ةنجلب ةهيبش ةيلود ةنجل ةطساوب « ةانقل#

 ٠ « ةدحتملا ممالا فارشا تحت ةانقلا



 ةحاص ارتلحتا تناكو < ليعامسا رصع ىف « ةانقلا حانتفا لبق ام

 تمدقت <« سراب رمتؤم دقعناو « 1446 ماع ءاج اذا ىتح « ةركفلا

  ىزيلجنالا عورشملا ناك امني ةركفلا هذه ىنبتي عورشمب اسنرف
 ضقانت جححب رمتؤملا ىف ةركفلا ارتلحنا تدنف دقو « اهلهاجتي

 ةهسش نيعفتملا ةئرهك ةئه ءاشنا ةركف نأ امك ٠٠ ةميدقلا اهححح
 ىلا عجرت « ةمئاقلا ةرادالا وأ ةلحنملا ةكرشلا لحم « ىباقن داحتاب

 ليودتلا ةركف عجرت كلذكو ٠ ( رصم مهسأ ءارش دعب ) 1486 ةنس

 ةموكح وأ دحاو لجر ةمحر تحت ةانقلا كرت مدع » ساسأ ىلع

 تناك نيح 14487 و 1414 ىتتس نيب ةعقاولا ةرتفلا ىلا « ةدحاو
 دب ال ناكف « ةانقلا ىلع ءالتسالا وأ ةبناث ةانق ءاشنا ىف ركفت ارتلجنا

 « رصانلا دنع نم صلختلا مويلا ديرت امك <« نسسسلد نم صلختلا نم

 ةبحاص « ةيرصملا ةموكحلا نم روصلا نم ةروص ىف صلختلاو

 +٠٠ اهتحنامو تازاشمالا ةحاصو قحلا

 اماع نيئثالث ذنم ةانقلاو رصم خيرات ةساردل انعاطقنا اندعاس دقو

 باتكلا ىف ةعوبطملا قئاثولاك ةيمسرلا رداصملا عيمج ىلا عوجرلا ىلع

 رداصلا ىلا ىأ < ىزيلجنالا قرزألا باتكلاو ىسنرفلا رفصألا

 ةراشا نم ةيبتجألا بتكلا ىف دري امب ءافتكالا ال اهللحتو ةلصألا

 ةهجو قباطي اصيخلت < تاملكو روطس ىف « اهل رباع صيخلت وأ اهيلا
  باتكلا تادلجم نا ةبسانملا هذهب درقأ نأ فسآو < ةنمعم رظن

 ةماعلا انتاتكم ىف دجوت ال « الثم « سيوسلا ةانقب ةصاخلا < رفصألا
 بتكلا نم ةلماك هبش وأ ةلماك ةعومجم اهيف دجوت ال امك « اعمج

 نحن تقو ىف ثحبلا ةكرح لشي امم « امقيرفأ وأ رصمب ةصاخلا
 انتضهن عم بسانتت ىتلا ةيملعلا تاساردلا ىلا هيف نوكت ام جوحأ
 ملاعلاو ايقيرفأ ىف رصم هبعلت ىذلا رودلاو ةرضاحلا
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 قئاثولاك ةصاخلا انرداصم ىلا « لاخلا ةعسطب « ًاضيأ انعجر دقو

 تالجس ىف ةدوجوملا قئاثولا < اهرسشن قيسي مل ىنلا ةيطخلا ةيمسرلا
 ىف اهنم ريثكلا انرشن دقو « ةيزيلجتالا وأ ةسسنرفلا ةيجراخلا ةرازو

 حئاضفي قلعت, اميف ( ةيرصملا ةيروطاربمالا ) خيرات نم ىناثلا دلجملا
 ريثكلا انيدل ىقبو ( ىناثلا باتكلا عوضوم وهو ) سيوسلا ةكرش
 ٠٠ ةانقلاب اصاخ اهتم

 هذه ىف « ةيرصملا رظنلا ةهجو الصف دقل لوقلا ةلمجو
 ةركف تناك فيك انتبئأو « معدم ىملع ساسأ ىلع اليصفت « تاحفصلا

 : دحاو روحم ىلع الا رودت ال « اهروصع عبمج ىف « ليودتلا

 اهدونب انللح ىتلا < ةناتسمالا ةقافتا نا فيك و « ةانقلا ىلع ءالبتسالا
 « اهل دهم ىذلا سيراب رمتؤم تاسلج رضاحم انللح امك ادنب ادني

 نوكت نأ حلصت الو « مويلا نوعدي امك « اقتوقح لودلا بسكت ال

 هب مدقت ىذلا ليودنلا عورشمل « دعب نم وأ برق نم « اساسأ
 رامعتسسالا » قيرط نم رصم ةدياس مده ىلع اصرح برغلا

 ٠ « ىعاملا





 لوأ[لضصفلا
 ليودتلا ىنعم

 « ةانقلا ليودتب « ةانقلا ةكرش ميمأت ذنم « اسنرفو ارتلجنا بلاطت

 ميذأ ىذلا ىمسرلا ناسبلا ىف اتنلعأ دقو « ةيلود ةرادا ساسأ ىلع

 نمألا سلجم سيئر ىلا اباطخ اناسرأ امهنا » ربمتبس 7 موي ىف
 فقوملا ةساودل 1985 ةئس ريمتسس 75 ىف عامتجا دقع هنم نابلطت

 ءاهناب ةيرصملا ةموكحلا هب تماق ىذلا ىدرفلا لمعلل ةحش أش ىذلا

 هتدكأ ىذلا ماظنلا كلذ « سيوسلا ةانق ىف ةيلودلا ةرادالا ماظن
 « ١884 ماع ىف ةمرملا سيوسلا ةانف ةضافنا هتمتأو

 لثمت تناك قدأ ةرابعبو « ةيلود تناك ةانقلا ةكرش نا كلذ ىنعم
 تمتأو تدكأ دق 1444 ماع ةفقافتا نأو « اهنيوكت ذنم ايلود اهاظن

 ةكرشلا هذهل رصم ميمأت نأو « ةكرش ةروص ىف مئاقلا ةيلودلا ماظن

 نوناقلا وأ عقاولا نم ساسأ ريغ ىلع ناك ةيرصملا ريغ « ةيلودلا »

 ليودتلا ديدحم « ليصفتلا ىف لوخدلا لق م انب سحب كلذل 1

 تاداسسلا وأ ةيميلقالا ةداسسلا ةئزحت هانعم ليودتلا ٠ هلولدمو
 ماظن داحماو « لودلا عيمج نيب « ةلودملا ةقطنملا ىف « ةيملفالا

 آزحتي ال ءزج ىه ىتلا ةقطنملا هذه ىلع فارشالل ةيلود ةنل وأ ىلود

 الا ريغتت الو ًازجنت ال ةداسلا نأل ازجتي ال لوقن < ميلقالا كلذ نم
 اهتداسس نع العف امنب تلزانت دقف : ىضرلاب وأ رهقلاب ةضراع ةفصب
 تحئمو 1928 ةلس رسصفوت 14 ةدهاعمب ةدحتملا تايالولل ةانقلا. ىلع
 , « ةانقلا ةقطنم ىف ةيدبأ ةفصب ةئاضقلا ةطلسلا اهاضتقمب اكيرمأ

 سيلا



 نذدأ أ نع يطا مواجع تقال نول تيكشاانك
 لخدتلا ىف قحلا كلذكو « ةانقلا ضارغأل ةعفان وأ ةيرورض نوكت

 ةظفاحملاو ةحصلات اءارجالا قسطتل (نولوكو امنب) ةرواجملا. ندملا ىف

 « ةدهاعملل ةيدبألا ةفصلا نم مغرلا ىلع نكلو + ماعلا ماظنلا ىلع
 تاموكحلا نم ةموككلل سلو « نوناق الو عرش اهرقي ال ةيدبألا هذهف

 لايجألا كلمو ميلقالا كلم ةداسلا هذه نآل اهتداس نع لزانتت نأ
 تناك نئلو + اهتداسس دكؤت نأ موبلا امني ةموكح قح نمف « اهلك

 ىملاع رمم ىهف ةناتسالا ةفافتاك ةلود ةقافتا اهل دجوت ال ةانقلا هذه

 لودلا عيمجل نأ ىأ « اهتداس ىف رثؤي ال ىلود عباط ىلاتلاب اهلو
 ليفنارج تنوكلا بتك ٠ ةاواسملا مدق ىلع عافتنالاو رورملإ ةيرح قح

 ةرازو ىف وضعلا نيلب رتسم ىلا ةيزلجتالا ةيجراخلل اريزو ناك نيح

 امك « امامت بغرت ةلالحلا ةحاص ةموكح نا » : لوقي نوتحنشاو

 ايازم نم ممألا عبمج ديفتست نا ىف ع ةدحتللا تايالولا بغرت
 ىف بلاغلا ذوفنلا اهدحو لودلا نم ةلودل نوكي ال نأ ىلع عورشملا

 ىلا فدهت ةنقانم ةيأ ىف عنامي نل هناو ٠ اذهك تالصاوم قيرط

 وأ دق نود لودلا عيمجل ىملاعلا قيرطلا اذه لامعتسا نامض
 ترف

 ا اع ا #

 ضراعتي ىلودلا فارشالا وأ ٠ ةلودلا ةباقزلا وأ ليودتلا نا
 نع لزانتت دق لودلا ضعب تناك اذاو « ةدايسلا عم ايساسأو ايئدبم
 نع لزانتلا ددهي ال نأ طرشف نواعتلا ليس ىف اهتداسن نم ءزج
 تحمس اذاف» اهتاسبالمو اهفورظب ةلاحلكو « اهلك ةداسسلا ءزملا اذه

 ةبرح تاراطم ةماقاب <« ةفيلح ةلود اهرابتعاب « اكيرمأل الثم ارتلجنا
 رمألاو ٠ ارتلجنا ةمالس ددهي ام هدف سل لزانت اذهف « اهضارأ ىف
 ٠ تاراطم ةماقاب ارتلجنال قارعلا وأ رصم حامس ةلاح ىف فلتخي

 دعا رق دين



 اهرصح نكمي طقن تاراطملا هذه لاح ةبأ ىلعو ٠ اهيضارأ ىف ةبرح
 ةانقلا ةقطنمك ةيوح ةقطنم ىف ةداسلا نم ءزج نع لزانتلا نكلو

 اهنأل ًازحتت ال ةمئلقالا ةداسلاف ٠ اهلك ةداسسلا نع لزانتلا هانعم
 عيمج نم ةيفارغحلا رصم دودح دنع ىهتنتو ةانقلا لحاوس دنع أدبت
 ةقطنم نا كش الو ٠٠ ةيركسعلاو ةسايسلاو ةيداصتقالا ىحاونلا

 رطخل اضرعت اهرثكأو رصم ىف ةيركسع ةقطنم مهأ تحبصأ دق ةانقلا

 لاخداو ءارحصلا .ىف ةانقلا قش له « هقطنملا هذه تناكو ٠ وزغلا

 ةليعامسالاو ديعسروتك نيملاو ةولخلا ةعرتلا ءاشاو < اهشف نارمعلا

 تاريحبلا ةقطنمك ىبنجأ وزغ ىأ دض ةيعبط عافد ةقطنم « امهريغو

 اسس ة١م89 ةنس ىف ةصعسطلا ايازملا هذه نادقف ناكو ٠ لامشلا ا

 قيرط دجت مل ةيردنكسالا لالتحا دعب ارتلحنا نأل وزغلا ريسن ىح

 ىللا ةعبلملا راودلا رفك تاماكحتسا ببسب ادهمم وأ احوتفم ةرهاقلا

 ٠ ىرصملا ششجلا برح ناكرأ سئر سدنهملا ىمهف دومح اهأشنأ

 اصوصخ اهنيملالتحاو ةانقلا ةدح قرخ نم دب, نم ارتلحنال نكي ملف

 ىلع دعاس نرق عبر ذنم ةيرامعتسالا ةانقلا ةكرش دوجو نأوب

 ىذلا ىواحطلا ةناّخل ديهمتلاو مهب تاقالعلا قمثوتو ودبلاب لاصتالا

 « ءىجافملا زيلحنالا موحه ناكف شيحلا طاض ضعبو ىبارع عدخ

 ثعب ةلاسر ىف ءاج ام كلذ ىلع ليلدلاو « ءاركنلا ةميزهلا تناكو

 رينو ىلا 1847 ةنس رباني /١7 خيراتب ةرهاقلا ىف اسنرف لصنق اهب
 ةركذملا لاسرا دعب رصم ىف ةلاملا صوصخب ةيسنرفلا ةبجراخلا

 ىذلا حلسملا لخدتلاب ةصاخلا ريبادتلاو ( رياني 7 ةركذم ) ةكرتشملا

 عمتجاا ىلاحلا رهشلا نم رسثع عبارلا ىف» : هب اناذيا ةركذملا هذه تناك

 ذاختاو ففوملا سردل تلام دراودا ريسو ناماعلا نابقارملا ىدنع

 :ةجاحلا تعد ام اذا ٠٠ انل نوع ىف تركف دقو ٠+٠ ةمزاللا ريبادتلا
 ىلع امئاد انك برع ودب قيزاقزلاو ةلعامسالا ىحاوض ىف دجوي:

 هاد



 ميعزو كب ىبارع نيب عازن اريخأ ماق دقو ٠ مهعم ةيط تاقالع

 < ريلبج وبسم نم اونا ىنلصو دقو ٠ ضرأ صوصخب ودبلا كئاوأ
 « ودللا كئلوأ لوس نع لبق نم هتلأس ىذلا « دعسروب ىف انلصتق
 .< ةرورضلا دنع « اننكمي ةيدج تامولعم ىلع ءانب هنا اهف لوقي ةلاسر

 , ؟"0ودللا ءاسؤر رابك ىلع دامتعالا

 79 ذنم ) ديعسروب ىف ديدخلا اسارف لصنف ىينيود ويسم بتكو
 ةئبس سرام الل خيراتب <« رصم ىف ماعلا اسارف لصتف ىلا ( سرام

 .لففور ويسمي تسقتلا ةيليعامسالاب ىرورم دنع » : لوي < م87

 فظوملا اذه ناك دقو ٠ سيوسلا ةانق ةكرش ىف لقنلا ةكرح سمر

 هل ناك ىذلا راشج وبسم قشر ناكو ىداولا ودس مئاد لاصتا ىلع

 « ةععارزلا ةكرشلا ىضارأل اريدم هتفصب « ريبكلا لتلا ىف هتماقا ءانثأ
 1 اا رو رو ل

 ةيانعلا ىف رمتساف « ىداولا شتفت نع ةموكحلل ةكرشلا لزانت دعب

 دقو ٠٠ اهتيامح ىف اوناك خيل ءامدقلا ةكرشلا ىحالف نوئشب 55

 ًاريثك فلتخي مولا وهو « جهنلا سفن ىلع لصور وبسم ةقلخا راس

 ه6 مهمايخ تحت وأ هيب ىف ءاوس خول ثلا ىلا ادح

 .هوضق ىذلا بطلا نمزلا نوركذي خوسشلا كير لازي الو »

 .ىضارألا راجثتسا ٍبلطب اومدقت دقو ٠ اهتيامحو ةكرشلا ةرادا تحت

 .قلاو< ديعسروب ىلا ةيلعامسالا نم ةولحخلا ةعرتلا فافض ىلع ةعقاولا

 .ةمدخ ىف نيح الف ديدج نم اودوعي ىكل كلذو « سبسلد اهب بلاطي

 وسسم دعب ) ريبلبج وبسم تلأس دقو ٠٠ ةيوق ةكرش ةيامح تحتو

 ءاضقل بهذ هنا لوقلاب ىفتكاف ودبلا كئلوأ عم هناقالع نع ( ليفور

 ٠ ( ! ) طقف دئاصكو ةيمسر ةفص ةيأ نودب مهماخ تحت مايأ. ةعضب

 الا؟ دلجم ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو تالجس )١(

 هي دؤ«# ب



 ,لئابقلا ىدل قشمد ىف ةقيرطلا سفن عابتا ريبلج ويسم ىونيو
 « "9ىداولا لئاقك ةفلخلاو ةقيدصلا .

 .ضارغأ قيقحتل سئاسدلاب لغتشت ةانقلا ةكرش تناك امنببو

 .فنم رهاظتي « سسسلد دنانيدرف « ةكرشلا سمر ناك ةيرامعتسا

 نم لصح دقو م ةينطولا ةكرحلل مامضنالاب < 188+ ةنس لئاوأ

 < فو + ةادقلا هدمت مارتجاب حرصت لع هوبا ال# ىف: ىارع
 ةانقلا لالتحا ةكرشلا ىزيلحنالا لوطسألا لاريمأ غلبأ سطسغأ
 | +٠* ىويدخلا مساي

 ريبادتلا ذاختا وا ةانقلا دس نم ىبارع عنم ىذلا وه نسسلدو

 زيلجتالل ةلهم ءاطعا كلذ ةحشت تناكو « اهنع عافدلل ةيرورضلا

 ول » ىلسلو دئاقلا حرص دقو ٠ ءاروعلا اهتقطنمو ةانقلا نم لوخدلل
 «ىلاخلا تقولا ىلا انيقيل « ىوني ناك امك م ةانقلا دس ىف ىبارع ححن

 « رصم رضاحت « عساولا رحبلا ىف

 رع د

 ,سوسلا ةانف قش ذنم امهاتلك تناك ارتلجناو اسرق نا عقاولاو

 ءبلاطت امك ٠ ةانقلا قيرط نم رصم وزغ ىف ركفت 1859 ةنس ىف
 ,ضراعت اهنا ىأ « اهل ةسسنلاب ال ىرخألل ةبسنلاب رصم ةدححب امهاتلك
 ةيلودلا رهظم ىه ةانقلا ةديح نا عم « حيحصلا اهانعمب ةديحلا ىف
 21 ةداملا ىف 14ه ةنس رياني ه زاتما ىف اهيلع صن دقو ةحصحصلا

 ظافتحالا عم « اندعب نم انئافلخ نعو انع « ملاعلا الم ىلع نلعن اننا »
 ةانق نا < زاتتمالا ىلع قيدصتلا ىف ناطلسلا ةلالخلا بحاص قحب

 تارممك امئاد ةحوتفم لظت « اهل ةعباتلا نيملاو ةيرححبلا سيوسلا
 وأ زيبمن ىأ نود <« رخآل رحب نم ربعت ةيراحت ةنيفس لكل « ةدياحم

 الا دلجم ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو تالجس )١(
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 « تاسنلاو صاخشألا نيب ءانئتسا وأ ليضفت
 حرص ٠+ لودلا نامضب ةديخلا هذه لعجب بلاطت رصه تناكو

 تقولا ىف لودلا بلاطسس هنأب » ١858 ةنس ربوتكا ىف رصم ىلاو

 « 29 ةانقلا ةدحح نامضب بسانللا

 رصم نيب دقعت ةدهاعم عورشم سسسلد عضو ١459 ةنس ىفو
 ضرعو رصمو رمجألا رحبلاو ةانقلا ةدح صوصخب ةهيرحملا لودلاو

 ةنس هننوي ١١ ىف ثلاثلا نويلبات روطاربمالا ىلع عورشملا اذه

 لك » : .ىنأي ام ىلع عورشملا اذه نم :ع ةداملا تصن دقو + زاك

 « رمحألا رحبلا ىفو < رضم ىفو « ةانقلا ىف بكتري ىبرح لمع
 « ةيلاخلا دامحلا ةدهاعمل ةنماشلا لودلا دض امئادع المع رشعي

 ىف ءاج ذا رخآ ىأر اهل ناك ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو نكلو
 « سبسلد عورشم ركذ دعب < 1459 ةنس ةيلوي #” ةخرؤم ةركذم

 «<رصم وهو « ةينامثعلا ةيروطاربمالا نم ءزج ليوحت داري هنا رهاظ »

 جئاتن اهل ةركف هتاذ ىف دسحتلا نا ٠ ىرخأ ارسيوس وأ اكجلب ىلا

 ىف لقألا ىلع « اهْحلاص ىف ىه.امم رثكأ اسنرف حلاصم دض نوكت دق

 نجاهنيوك هيلع عقت ىذلا دنسلا قيضم ىلا راشأ نا دعبو « برحلا ةلاح

 رحب نيب لصيو ةيكرمينادلا. دناليز ةريزجو ديوسلا نيب لصفيو
 اهترقح ةانق نع ملكتن نيح نكلو » : لاق ٠٠ قيطلللا رحبو لامشلا .

 سلف « اهضرأ ةانقلا قرتخم ىتلا ةلودلا سفن اهتزحتأو ناسنالا دي

 «كلذ ىضتقمب « ةيميلقالا ةلودلا نا دكؤن نأ قطنملا عم ضراعتي امم

 اهلق ةم' نمو < ىعانصلا رمملا اذه ىلع ةلماكلا اهتداسسب تظفتحا دق

 لقأ اهيف نوكي ال نأ طرشب ٠+ اهل ىءارتت ىتلا دويقلا عضن نا قحلا

 ٠.٠٠ ةدملا نوكت ىتلا ءىداملاب ساسم

 ةيجراخلا ريزو ىلا رفيش ويسم نم باطخ + ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو تالجس )١(

 ؟؟ دلجم ٠ ( 18517 ةنس سوتكا ١١ ىف لصو ) خيرات" نودج

 - اوال



 قالغا ىلا ةديحلا ىدؤت نا ىلع ارتلجنا لمعت نا عقوتملا نمو »

 ٠٠ لقألا ىلع برحلا نمز ىف « ةببرحلا نفسلل ةانقلا

 ىف ةحلصم لقأ انل تسل ىلاخلا تقولا ىف اننا ودس كلذ نم »

 ةداضم ةجحش الا ةياهنلا ىف اهل نوكت .نل تاضوافم ءارجا يلط

 « ©90اننامأل

 سمي اليودت اهراشتغاب 565 تناك اسنرف نا رهاظ

 ةدسملا نم ىئثخت تناك ةققحلا ىف اهنكلو ةسسشلقالا ةداسسلا قوقح

 ل ل يي ل ا

 هسفن نسسسلد ىار ريغت دقو ٠ تسملا رصم وزغ دنع ةانقلا ىف ىئادع

 صوصخب ماع عامتجا ىف ع 184١ ةينوي ىف ىقلأف كلذ دعب
 عم قافتالا ىف تبطوخ نيح ه : اهيف ءاج ةملك < قياضلا دايح

 ترشتسا « سوسلا ةانق ةدح صوصخب تاضوافم ءدبل تاموكحلا

 ناك ةسايسلا فده نا ىل نيم دقو ٠٠ رمألا ىف خئرتمو ريد وبسم

 « ركاسعلاو ةببرحلا نفسلا رورم ةيرح معنم ىلا ىمري. اذه انتقو ىلا

 ةميلقالا ةموكحلا هتحنم ىذلا ( اذك ) زاتمالا دقعل فلاخم اًذدهو

 « ىواستلاب ممألا عيمج نفسل دبق الب ةدبلا نامض ىلع صني ىذلاو

 ةنس ذنم ةيبرحلاو ةيراجتلا نفسلا عيمجل ةحوتفمو ةرح ةانقلاو

 ,ووجج
 سيوسلاةانق نإ » ىلع صن ( ١4 ةدام ) ١885 ةنس زاتما دقع نا

 ةنيفس لكل « ةدياحم تارممك « امئاد ةحوتفم لظن « اهل ةعباتلا نيملاو

 اقالطا ةيبرحلا نفسلل ركذ الف ٠ « خلا رخآل رحب نم ربعت ةيراجت
 صنيىذلاو 1854 ةنس ىف سبسلد هعضو ىذلا عورشملا ناك دقو

 . رحبلاىفو < رصم ىفو « ةانقلا ىف بكتري ىبرح لمع لك نا » ىلع

 )١( دلجم + ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو تالجس 516

 » ) )5هينوي لسرفنوي ريتينوم ١84١

 تاوؤطل



 لمكي « « داحلا ةدهاعمل ةنماضلا لودلا دض ايئادع المع رشعي رمحألا
 اسنرف اهيف ركفت تناك ىتلا ناودعلا لامعأ عنميو ه5 ةنس زاتما

 رمتؤم لمعسس ىذلا عورشملا وهو ٠ 1841 ةنس ىفو لش ارتلجناو
 4١ه ةنس ةافتا ىف هقيقحت ىلع دعب اممف سيرابب

 دض ةيمشلقالا ةلودلا ةداسس نمؤي. حمحص ليودت لك نا عقاولاو

 كلذب نمضي ىتح « هريغ وأ ةدمملاب فارتعالا قيرط نم « ءادتعا لك

 ةاواسملا ةدعاق ىلع لودملا ناكملا وأ رمملا لامعتسا ةيرح عبمجلل

 لقعي الف < ةدايسلا عم ىفانتي « انلق امك < فارشالا ىنعمب ليودتلاو

 « هتحلصمو هتمالس نيمانلا اذه ىفو « ةمحان نم ةداسسلا نمؤي. نا

 ةنل ةطساوب ةدايسلا هذه ىلع ءادتعالا ىلع ىرخأ ةبحان نم لمعيو

 ضعب ضارغأب اهلامعأو اهنيوكت ىف رثأتو فارشالا لثمت ةيرادا

 لودلا

 الع داع

 اعمج لودلل ةعورشملا ةماعلا ةحلصملا قيقحت وه ليودتلا

 ء لودلا نم قيرفل وأ لودلا نم ةلودل ةصاخ ةحلصم ال

 نأل ةسسئر ريغ ىرخأو ةسئر لود دوجو عم ىهانتي ليودتلا

 ةيساسألا دعاوقلا دحأ وه ىذلا ةاواسملا ًادمم عم ضقانتي امم كلذ

 ٠ ليودت لكل

 ىنامثلا لودلا نا نم ارتلجنا هعدت ام ىفني ( حمحصلا ) ليودتلا
 ةلومح زاشعاي كلذو ةانقلا لمعتست ىتلا ةسسئرلا لودلا ىه ةرشع

 نوكي نا بحي ةدعاقلا هذه ىلعو ٠ ةئاملا ىف ه٠ لداعت ىتلا اهنفس

 ىف اهسترت ىضتقمي لوألا ذوفنلا ديدجلا ةرادالا سلجم ىف ارتلحنال
 « ةانقلا مهسأ ثلث كلمت لش نم ارتلجنا تناك دقو ٠ ةسائرلا زكارم
 نم رثكأ اهل نكي مل « تاوصألا نم ددع ربكأ اهل نكي مل كلذ عمو
 ادبمي المع « ةيلودلا مظنلاو ٠ ةرادالا سلجم ىف تاوصأ ةرشع

 تا



 فلتخا امهم ةيسمئر ريغ ىرخأو ةسسمكر لود نيب زيمت ال « ةاواسللا
 انط نوسمخ ةانقلا ىف اهل رمي ىتلا لودلاف « ةانقلل اهلامعتسا رادقم

 لمعتست ىتلا لودلا ددع ناك دقو ٠ نط فلأ اهتلومح ىتلا لودلاك

 ةريقع ىامتلا لثمت ال كلذ ىلع ءانبو <« :ه يداعا ماعلا ىف ةانقلا

 « ةبعألا ىأ ةلومحلا راشعاب 7 < ةاواسملا ىأ ددعلا راشعاب < ةلود

 وه. ال ةئاملا ىف :+ لداعي ام ىأ 10 ىلع ١8 ىوس

 قيرطب عفتتت ىتلا ىآ ةعفتنلا لودلا ددع ىلا انرظن اذا اننا عقاولاو

 نفس مآ اهنفس ةطساوب كلذ ناكأ ءاوس ةانقلاب رشام ريغ وأ رشام

 اقيرط ةانقلا تيمس كلذل « ةبطاق ملاعلا لود لمشي هاندجول اهريغ
 الششض ًاءزج الا .لثمت ال « هذه ةلاخلاو « ةرششع ىنامثلا لودلاف ٠ امملاع

 ٠٠ ملاعلا نم

 ةيجحيشارتسا ةصاخ ةحلصم مساب « ةانقلاب راثثتسالا ىف ةبغر لكو

 نم ةعامجل وأ لودلا نم ةلودل ةيساس وأ ةيراحت وأ ةيركسع وأ
 ليودتلا ضارغأ نعج رخي « ةحلصملا هذه ةيمهأ تناك امهم « لودلا

 نيب ةقرفتلاو زسمتلا ىلا ىدؤت ةحلصملا هذه زأل ال ٠ ةلودلا وأ

 ماظنلا ءانب ىف ةئراطلا تاراتعالا لخدت اهنأل نكلو بسحف لودلا

 دقف ٠ ةتقو ريغ ةتياث ةماع رصانع ىلع الا موقي ال ىذلا ىلودلا

 قيرط ةانقلا نا ىعدت نامزلا نم فصنو انرق الثم ارتلحتا ترمتسا

 لومت مويلاو ىصقألا قرشلا قيرط اهنا تلاق دنهلا تلقتسا املف دنهلا
 ةراجت لورتبلا نا عم برغلا هركتحي ىذلا لورتبلا قيرط ةائقلا نا
 و عبكلا ةراحت هلحم لحت وأ هتدام دقت دقو < ةضراع ةصاخ

 ةصاخ ةراحت وأ ةصاخ ةحلصم ةيامل قلخب مل ليودتلا نا عقاولاو

 قيرط ةانقلا نا راتعاب « لودلا نم قيرفل وأ لودلا نم ةلودل .

 ةيامكل قلخ امناو لورتبلا قيرط وأ ىصقألا قرشلا قيرط وأ دنهلا

 املاع اقيرط ةانقلا راششعاب اعيمج لودلل. ةماع ةحلصم

 ها



 حلاصم » ليودن وه اسنرفو ارتلجنا هديرت ىذلا ليودتلا نا

 . ةصاخلا امهطلاصم ةمدخ رادقع الا امهمهت ال ةحالملا ةيرح ناف كلذلو

 ةيداصتقا « حلاصم ةكرش » ةروص ىف ليودتلا ةركف نا كش الو

 دقف ؟”دادغب ديدح ةكس عورشم ىف ىلحتت ةيركسعو ةيسايسو
 ارتلجنا تلخدتف عورشلملا اذهب راثثتسالا ناديرن اسنرفو ايناملأ تناك
 كلت نم ليربا ىف نودسال دروللا بتك ٠ ١و+ا/ ةنس ىف رمألا ىف

 رشي ارتلجنا ةمهاسم نودب ةكسلا هذه ءانب نا » : لوقي ةنسلا

 ىربكلا قرشلا قرط مهأ نم طخلا اذه حصصيسف ٠ ىمظع ةببصم
 نمو ٠ ىسرافلا جيلخلا ىلع ىراجت رغث ةياهنلا ىف هل نوكيسو

 نوكي ناو ةيلود ةفص عورشملل نوكي نأ ىضتقت انللاصم نا حضاولا

 نم جتتنت ايازم ةبأ ىلع وأ طخلا ىلع ةباقرلا ىف لماكلا بيصنلا انل
 ديدحخلا ةكسلل ةلودلا ةفصلا لفكن نا لجألو ٠٠ هلع ةظفاحملاو هئانب

 نم انعم ارادقم انم لك ءارش بوجوب ايناملأو اسنرف ىلا مدقتت دق

 ةموكح رمثتست نا اعطق فولأملا ريغ نم هنا كش الو ٠٠ مهسألا

 م ودبي نكلو ٠ عونلا اذه نم عورشم ىف ةماعلا لاومألا ةيزيلجنا

 امه هب ظافتحالاو مهسألا نم نيعم ددع ةزابح نا ىرخأ ةبحان نم
 ىلع فارشالا ىف امئاد ابصت اندلبل نمضت ىتلا ةلممصحولا ةلسولا.

 نيعم ددعل نامضلا ميدقت درجحمب انيفتكا اذا اننا ىلع ٠ ديدحلا ةكسلا

 مهسألا هذه نآ انل نمضي دحأ الف ( دا رفألا اهلوادتي ) مهسألا نم

 « ©” ةيبنجأ دبأ ىلا اهقيرط دج نل
 < زيلجنالا رظن ىف « عورشملل ةيلودلا ةفصلا داجيا وأ ليودتلاف

 )١( نودسنال دروللا ةايح نع نتوين دروللا باتك ىف ليصافتلا رظنأ ٠

 ءارش ىلا ةيزيلجنالا ةموكحلا عقد ىدلا ىرامعتسالا ضرغلا .معضوي ام كلذ ىق (؟)

 فولام ريغ لمع وهو 2, ةصاخ ةكرش ىف ةمهاسمك لوخدلاو ةانقلا مهسأ ٠

 - اة



 مهسألا مساقت ىف اينالأو اسارف عم ارتلجنا كارتشا درجم ىف رفوتي
 دقو ++ ثالثلا لودلا ةطساوب ةرادالا ىلع فارشالاو حابرألاو

 رصيق نم باطخ اهنع فشكي ةماه ةيسايس ةيحان عورشملل ناك
 كلسم نا » : 1908 ةنس رياني # خيراتب اسور رصيق ىلا اينالأ
 كالتمأل ىمظعلا ةيزملا زرس تيوكلا ىف ( ارتلحنا ) ةسنجألا ةلودلا

 ىتلا دالبلل ةفراشملا ىحاونلا نم رحبلا ىلع نميهي محض لوطسأ
 «نيرخآلا نحن « عيطتسن ال ىتلاو « ربلا قيررط نم اهل تالصاوم ال

 لظتس لطاسألا هذه نودبو ٠ ادج ةفيعض انلطاسأ نآل اهنم وئدلا

 « ةوقب ىرخأ ةرم « نيب اذهو ٠ انودع ةمحر تحت لقنلا لئاسو

 لاومأ سوؤرب اهئانب ىف ركفأ ىتلا « دادغب ديدح ةكس ةرورض
 ىف ناكلو تاونس ذنم ءانبلا ىف انعرشل ناطلسلا ددرت الولو ٠ ةيالأ

 ناك امم تيوكلا ىلا اسأر اسيدوأ نم قرف ةدع لاسرا مكر ودقم

 دونملا ةرطيس ببسي ارتلجنال ةبسنلاب ةيآلا ساكعنا هيلع بترتي
 ىتلا طوطخلا هذه « لحاسلا ءارو ةيلخادلا طوطخلا ىلع ةيسورلا

 « ازجاع اهمامأ لطاسألا مظعأ فقي

 ناك ىذلا عورشملا ذبحت نع ةيسورلا ةموكملا تعنتما دقو

 ةنمدهلاب امناملأ دارفتا نم هيلع ىوطني اميف « اهرظن ىف « الثام هرطخ

 تبلاطف اهكلسم ىف اسنرف تظفحت كلذكو ٠ ىرغصلا ايساآ ىلع
 ٠ عون لك نم ةمهاسملا ىف امالأ نيبو اهنمب ةقلطملا ةماتلا ةاواسملاب

 ةيكرتلا ةموكحلل امصن ةئاملا ىف ١٠١ رادقم نوكي نا وكشت تناكو

 نيب ىأرلا رقتسا اريخأو ٠ ةبناملالا ةباقرلا تحت ايلمع حبصتس ىتلا
 لك بيصن نوكي ثيحبب مساقتلا ىلع ىنامثعلا كنبلاو ىناملألا كنبلا
 ديدح ةكس ةكرش بصنو « ةئاملا ىف 70 ارتلجناو اسنرفو امناملأ نم

 ٠ تاقرفتم ةانلا ةئاملا ىف ٠١ لاو ٠ ةئالا ىف ١5١ لوضانألا
 ةيناشلا نقي ناك ود + ةليوط احق وان كلذ نسب ؟تقالحتو

 اوال ا



 قيرطلا رسل هراششعاب عورمشملا نوذبححي نودسنال لاثمأ زيلحتالا

 ىسرافلا جيلخلا دنع ىهتتيو « ةراجتلل ةديدج قطانم حتفيو « دنهلا ىلا

 .ةضراعملا تناك نكلو ٠ عقرألا لحملا ةيزيلجنالا حلاصملا لتحت ثيح

 كرت ىلا ةموكملا .اهعم ترطضا ةجردب ادج ةيوق ارتلحنا ىف

 هوو عورشملا

 ويب غد

 لودلا نيب اهماستقاوحلاصملاو ذوفنلا ىلع محازتلا ىنعمب لبودتلاو

 دانف د ل دجو دق ىركلا

 ٠ اهسفن سروسلا
 ناك دادغب ديدح ةكس عورشمب صاخلا ليودتلا نا مقاولاو

 ىتلا ةينامثعلا ةلودلا دض ىرامعتسالا يصعتلا رهاظم نم ارهلظم

 ضاخلا ليودتلا ناك امك « اهني اممف اهمسسقت ىلع لمعت لودلا تناك

 ارهظم رشع عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف « ةانقلا عورشمب

 رهاظم نم رهظم وه امك رصم دض ىبوروألا بصعتلا رهاظم نم
 ذنمتناك ارتلجنا ناكلذليصفتو + مولا اهدض « ىبرغلا » بصعتلا

 اهتاطلس طس نم اهعنمو رصم فاعضا ىلع لمعت ىضاملا نرقلا ةيادب

 ارتلجنا ناوعأ ربكأ اسمنلا تناكو ٠ اقيرفأو امسآ ىف اهتراضحو

 « نماضتلا ٠ وأ يصعتلل لوألا رهظملا ىلحن > دقو ٠ ةسايسلا هذه ىف

 كرتشا ثمح ( 14اال ) ةريهشلا ةنيداوان ةك رعم ىف ىبودوألا

 ىف - ةفيلحلا لوطسأ  ىسنرفلا لوطسألاو ىويلجنالا لوطسألا
 ميعزو اسمنلا لهاع « خنرتم فششك : اردغ ىرصملا لوطسألا قارغا
 ةسوروألا ةساسسلا تاهاجتا نع تقولا كلذ ىف ربكألا ةساسسلا

 ييابرنا يلا مال لجو ارح قو وس اهنادقاو

 : ةئسا « ىرصملا لوطسألا

 رطخ روهظ اهلع بترتي ةروث' ىكرتلا رينلا نم رصم ريرحت نا »

 - املا



 ةلود ءوسش: رطخم « اهقلقتو انوروأ ددهت ىتلا راطخألا ملعأ نس

 اهدراومبو ىفارغملا:اهزكرمب انأش ىلعأو اسأب دشأ ةديدج ةيرفا

 اهنا عم اهب اهتنراقم ضعللل ولحي ىتلا ايقيرفأ لامش تايالو نم»

 « +٠٠ ىلاخلا اهفقوم ىف امامت اهنع فلتختت'

 رصمم قفعضا ىلع لمعت ارتلحتا تناك امئيب هنا رسب ام اذهو

 ىذلا دخلا ىلإ رصم. ةوق ديزت ال نأ ىلع ةدهاج لمعت اسرف تناك

 ىفو ةئنامثعلا ةيروطاربمالا ىف العلا ايوروأ حلاصمو اهحلاصم ددهي.

 ٠ اقيرفأل
 ةرصتنلا ريصمم ىلع لودلا بملأت ىف ةدّعلا ارتلاحنتا تححن دقو

 ماغراب ايوروأ شوسج .تلفكتو ةناتسالا ددهت اهبشومج تناك ىتلا'

 ةنس ىف ةردنل ةدهاعم لوبق ىلع اهلمحو رقهقتلا ىلع رصم شيج-
 ١45

 رصم نوئش ىف لخدتلا ىلع تلمع لب كلذب ابوروأ فتكت مل مث

 ءالشسالل ادسهمت اهل ذوفن  قطانمو حلاصم قلخو 1841 ةنس دعب:

 مهسأر. ىلعو < نوببوروألاو زيلحتالا نويلامسأرلا ًادِق « اهيلع

 امهدحأ :. نيرييك نيعوربشمل ةيلام ضورعب نومدقتي « دلمشتور:

 وهو ىسارف رخآلاو « سيوسلا ديدح ةكس عورشم وهو ىزيلجتا

 ىف سيوسلا ةكس. عورشم ابئاهن رصم تضفر دقو ةانقلا عورشم»
 ىلوأ ناك ةيردنكسالا  ةرهاقلا ةكس عورشم نأل 1١848 ةنس

 1 + دالتلل اعفن رثكأو ميدقتلابب

 سيوسسلا خرب. قش ىلا ىمري ناك ىذلا ةانقلا عورشم. ىقب.
 بلق ىف: ةسوروأ: ةيزيلجنا ةريحب ىلا رمحألا رحبلا ليوحتو#

 هزكرم ىهو رصم ىلا « هدهم ىهو ةييرعلا ةكلمملا نم.« مالسالا»

 ىضرفلا نسلاج بتك + اقلف. ىمالسالا ملاعلا ناك كلذل .٠ ىركفلا#

 نلمس :: لوقت 1440 ةنس هنلوي ”5 ىف < رصم تاماكحتسا سئرب

 تاو



 تلخدت اذا الا اهلع بلغتلا ىلا لسسس ال تامقع ىقلي. ةانقلا عورشم

 دقو * مالسالا بلق ىف ةدودلا ىه ةانقلا نا موقلا معزيو ٠ ابوروأ

 ىلا سوسلا نم الصف ةدوجوم ةدودلا نأب مهعنقا نا تلواح
 ىضتقت ةمكحلا ناو ( ىرسلا لقنلا قيرط ىلا ةراشا ) ةيردنكسالا

 ( ىلاخلا قيرطلا ) ةنيطلاف سيوسلا قيرط ىلا موتحملا رمملا اذه لقت
 ارطخ رثكأ اهيف ةانقلا نوكت نلو ناكسلاب ةلهآ ريغ ةقطنملا كلت نأل
 «٠ ؟9ليدردلا قيضم نم

 ارتلحنا ةنغر دتشتس خزربلا حتف درجمب هنا نيقي ىلع رصم تناكو

 نا ىرخأ ةيحان نم رصم ىلع قشي ناكو رصم ىلع ءاليتسالا ىف
 ىفو ٠ بناجألا ةحالمل < سدقم رحب وهو <« رمحألا رحبلا حتفت
 ديفتت ىلع ابوروأ ميمصت' ةلاح ىف هنا رصم تررق 1١848 ةنس

 رصم ةديح نامضب ىمسر ىلود دنتسمب ايوروأ دهعتت نأ » عورشلملا
 اهلك ةريفولا ةانقلا حابرأب عاتمتسالا ىف اهدحو رصم قح نامضو

 « « ةيرصم ديأو ةيرصم لاومأب عورشملا ذيفنت نوكي ناو

 ةيوسملا ةيزيلجنا ةيسنرف ةكرش 1847 ةنس ىف تفلأت اريخأو
 مهاستت نا ةسوروألالاومألاسوؤرو ىيوروألا لقعلا وعدت تذخأو

 هله ناو اصوصخ ةيالص رصم تدادزاف اهعورشم قيقحت ىف

 تانامضلا هذهضراعتل ةبولطملا تانامضلا رصمىطعت نأ تبأ ةكرشلا
 ىلاعلا بانلاب رصم ىلاو ددهي اسمئلا لصتق ناكو ٠٠ اهحلاصم عم

 مل رصم نكلو رصم دض ةتيمملا ةرماؤلا سأر ىلع اسمنلا تناكو

 ىمرت تناك ىتلا ليودتلا ةساسس تطصحأو « ايوروأ تاديدهتل نعذت

 عورشم ذيفنتل ثالللا ىربكلا لودلا نم ةفلؤم ةكرش داجيا ىلا

 +٠ اهحابراو ةاتقلا باصتغاو ةوقلاب ةانقنا

 وو دلجم ٠ ةيسايس تالسارم ٠ رصع + ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو تالجس )١(

 سس #”#6



 قاتلا رصفعلا

 ليودتلاو ارتلجنا
 ( 1١845 -185 ) لالتحالا ىلا ةانقلا ةكرش ءاشنا ذنم

 ىلا دنتسي ال مويلا ارتلجنا هب ىدانت ىذلا ىرادالا ليودتلا نا
 ةمئالا تارمملاو قياضملاف ٠ ةملود قباوس ىلا الو ىلودلا نوناقلا
 ليادردلا قيضمو ٠ ىلود ماظن اهل نسل نكلو ةيلود ةفص تاذ ربتعت

 اهتافالتخاو لودلا عماطم ببسي تباث ماظن هل سيل نرق نم رثكأ ذنم

 نوناقلاو< دوسالا رحسلا وه « قلغم رحب ىلا لصوي, ليندردلا نا عم

 قلغم رحبو حوتفم رحب نيب لصت ىتلا قياضملا نا ىلع صني ىلودلا
 ةيلحاسلا لودلا حتاصمب ةنوهرم اهيف رورملا ةيرح نوكت نا بجي

 ١ هذه ىف ايكرت ىف ضورفملاو ٠ امهريغو ايسؤرو ايكرتب ىأ الوأ
 ”ةساسسلا تائلقتب /رورملا ةيرح رئأتت ال ىتح اهتدححسب ظفتحت نا ةلاخلا

 تقو لك ىف « ةمئادلا ةعامجلا ةحلصملا باسح ىلع.« تافلاحملاو

 ةفصلا درجم ىتح هل تسل قراط لمج قيضمو ٠ فرظ لكو
 نارين تحب هبف رورملا ةيرح عضتو هب رئأتست ارتلجنا نأل ةيلودلا

 < اننانسا قاعضا ىلع امئاد ارتلجنا لمعت كلذ نم رثكأو ٠ اهعفادم

 اهتسانأ اهتعفد دقو « ةانقلا ببسي رصم فاعضا ىلع لمعت تناك امك

 نوسدنهملا هعضو ميظع ميدق عورشم طابحا ىلا اهتوربجو
 ءانيمب ىطنلطالا طيحملا ىلع ةعقاولا ودروي ءاننم طيرل نويسنرفلا
 نيب ةيراجتلا ةحالملا قيرط رصتخت ةانقي ضيبألا رحبلا ىف الييسرم
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 اهلك ةيسنرف هامم ىف ريسلا نم ىسنرفلا لوطسألا نكمتو نيرحبلا
 .ةسسن رفلا ةساسلا عوضخ الولو + ىزيلجتالا .قراط لج نم ادنعي

 قيقحت ىف ناكل 1964 ةنس قافتا ذنم اصوصضخ .ةيزيلجنالا .ةسايسلل

 :اصوصخ- + اعيمج لودلاو اسرفل ةحالملل .ميظع ريخ عورشملا اذه

 .ه٠*+٠ ىلاوح ةحرتقملا ةانقلا قيرط نم ادسرمو ودروب نيب ةفاسملا ناو

 ,نع لقت ال اينابسا لوح .قراط لبج قيرط نم اهنكلو .< رتم وليك
 .ىف ةحالملا ددهي « قراط لبج كالتما نا كش الو ٠ رتم ولك ”..»

 ٠ رمحأالا رحبلا ىف ةحالملا ندع كالتما .ددهي امك ضب الا رحبلا

 .ةيرخل اددهم رمح الاوضبب الا نيرحبلا لخادمكالتما ىلاتلاب نوكف

 .داحيا نا بيرغلاو ٠ نيرحسملا نيذه نيب لصت .ىتلا ةانقلا ىف ةحالملا

 .قراط لبج ىلع نمسهي دللا اذه نا هؤشنم ناك ةحنط ىف ىلود ماظن

 درحجمب ةحنط نع صلقتي ىلودلا ماظنلا وه اهو شكارم ةحان نم

 ,ماظنلا نكلو ةداسسلا هذهب لودلا فارتعاو اهتداس سشكارم دادرتسا

 هلازي ال اعيمج لودلا حلاصم ددهيو ةيلودلا ضقاني ىذلا ىزيلجتالا

 .قراط ليج ىف امئاق
 ولع ز# الع

 :ةيلود ةرادا وأ ىلود ماظن دوجو ضرف عم ىتح لاح يأ ىلعو

 .ةانقلل حرتقملا ماظنلل ةقباس حلصت ال اهناف ةئئاملا .تارمملاو قياضملل

 ,ناتافف الا دجون الو + ةانقلا نيبو اهنب فورظلاو هيشلا فالتخال

 ااكيرمأ نكلو امنب .ةانق ىلوألا .: سيوسلا ةانقك املاع اقيرط نارتعت

 «ةدعاقلا» نم سروسلا .ةانف ىلع نميهت ارتلجنا تناك امك اهيلع نمسهت

 ,نع عافدلاب ارد اكمال يبا ٍقرافلا عم <« ءالخلا لق

 اةهيفوقح نع «تاقوألا نم .تقو ىف « لاح ةبأ ىلع اهل. لزاتنمت ملو ةانقلا

 .ةيقافتا « لبق نم انبي امك « دجوت ال هنأ امك « « اهتداسو

 مده « امني ةانق ىف رورملا ةيرح نمضت .« ةناتسالا ةقافتاك < ةلود

 ها



 . ةحيحصلا ةيلودلل فده مهآو رهظم عهلأ ىه ىتلا ةيرحلا

 هقباسلا ىهو زنوإ لايك ةانق ىهف ىرخألا ةانقلا امأ

 ريغ اهنع ملكت افلّؤم فرعأ الو ٠ اهلا دانتسالا نكمي ىتلا ةدمحولا

 زاوج مدعب نيلئاقلا ىأرل ًاديأت طقف اهركذ هنكلو ©2لاب ىلسل

 ناكو ةشلا برح نابا ىف ةيلاطيالا عرفسلا هجو ىف ةائقلا قالغا

 نع هباتك' رخآ ىف مالكلا دنع ىذتحي لاثمك اهركذي نا هلع بحب

 هب رئاتس ىذلا فارشالا لحم لحت ةحيحص ةلود ءاشئا بوجو

 قارا ادهيول اخ 13 تالا يار اون اكوا

 ٠ حيحصلا ليودتلا عم ضفانتي

 اع بلالا رهن بصم ىلا ةنيدملا هده نم برقلاب لامك ةانق دتمت

 لامشلا رتب نيب لصتو اضرع ارتم 78 و الوط ارتم ولمك 9 ةفاسم
 صاخ هجوب ارتلجناو لودلا مهتقيطلبلا ةحالم تناك املو « قيطلبلاو

 لعجعت ةدام اهف تعضوو ىاسرف ةدهاعم ةصرف ارتلحنا تزهتنا دقف

 لامك ةانق » نا ىلع صن“ ىتلا "م١٠ ةداملا ىهو ةيلود ةفص تاذ ةائقلا

 ةببرحلاو ةيراجتلا نفسلل ةحوتفمو ةرح لظن نأ بحب اهفراشمو
 كلذ نوكي نا ىلع « ””امناملأ عم ملس ةلاح ىف ىتلا ممألا ةفاكل ةعباتلا

 'لطع كنعد (نمممل ةصل ]عدونع كدمعأاممق. 183ز' آعواتع 8نعالم نر
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 ةيتنالأالا لايك ةائق تلعج ىاسرق ةدهاعم نم 58١ ةداملا نأي فرتعت ارتلجنا (5) ٠

 ةائقلا نا » ىلع ةداملا هذه تصن دقو . ةيلود ةفص تاذ اهتلعج وأ ىلود ماظنب عتمتت

 عم ملس ةلاح ىف ىتلا ممالا ةفاكل ةعباتلا ةيبرحلاو ةيراحتلا نفسلل ةحوتفمو ةرح لظت

 نأ ةيبرحلاو ةيراجتلا اهنفسل قحب ال اهعم برح ةلاح ىف ىتلا لودلا نا ىأ «, « اينامل

 تاقافتالا قرخت رصه نا مالا سلجم ىف ديول نيولس ىعدي فيكف ٠ ةانقلاب رمت-
 ٠ ةانقلا روبع نم , رصم عم برح ةلاح ىف ىه ىتلا ,٠ ليئارسا نفس عنمب ةيلودلا

 ةيقافتا تناك اذاو ٠ برح ةلاح لع لدت ةرركتملا ليئارسا تاءادتعاو ةتقؤملا ةندهلا نا

 كرتت نأ لقعي ال ذا ةيهيدب اهن'الف تاذلاب ةلاحلا هذه ىلع صن اهيق دجوي ال ةناتسالا

 اهنيم ىف لخدت وأ اهيضارأ قرتخت ةاتق نم اهنفس رمت ةودع ةلود ةيميلقالا ةلودلا

 ٠ ةيميلقالا اههايمو

 ا



 ةموكحلاتردصأك لذ نم مغرلا ىلعو + « ةلماكلا ةاواسملا دعاوقل اقبط

 رمأ < 1981 ةنس ىف « ةئولوملا ةسورلا برحلا ءانثأ ىف « ةمالألا

 تعنمو ةريخذلا لمحت ىتلا نفسلا هجو ىف لايك ةانق قالغاب دامح

 ةدعاقلا ىلا ةريخذلا لمحت تناك ىتلا ( ندلسو ) ةيزيلجنالا ةنيفسلا

 ةمكحم تررق دقو ٠ ةانقلا ىف لوخدلا نم « جزئاد ىف ةيرحبلا

 0 ةداملا ىضتقمب هنا < عازنلا اهيلا ليحا ىتلا + ةلودلا لدعلا

 ائام اقيرط تحبصصأ لايك ةانق نال نوناقلل افلاخم لمعلا اذه دعب

 نوكت نيح كلذو < ةحيرص ةدحاو ةلاح ىف الا هقالغا زوحي ال الود

 + ٠ ايئالأ عم برح ةلاح ىف ةلودل ةعبات نفسلا
 سساو ءىدابم اهيف عمتجت اهزاجيأ ىلع ةداملا هذه نا حيححص

 « ارتلجحتاو اسنرف هددحت امك < ليودتلاو ٠ 1١م4 ةنس ةقافتا

 ةداملا اهتملظن تلا لاك ةلود ىلا الو و ةقاثعا ىلا دعس نأ نكمل
 ىاسرف ةدهاعم نم "خ٠

 رنج دج

 ءوش' ضرعتسن نأ 4 ةيقافتا نع مالكلا لبق انب ردجي كلذلو
 ٠ اسارفو ارتلحنا نم لك ىف اهروطتو ةانقلا ليودت ةركف

 هجوأ غلب اعارص « نيتلودلا نيب اريك اعارص ةركفلا تلثمت

 امهم ةّنس ىف ةناتسالا ةدهاعم سمآ عضو ىذلا سراب رمتؤم ىف
 ارصم نويلبان لالتحا ذنم أدب ذوفن عارص هلوأ ىف عارصلا ناك

 رصم ةيوسقت ىلع اودعاس نيسبنرفلا درط ىف ارتلحنا تدجن املف

 ىتلا رصم ةوف دايدزا نكلو « ىزيلجنالا وزغلا ةمواقم نم نكمتتل
 تقو ىف « ابوروأ ىف تبعل دقو  اريبك ارود قرشلا ىف بعلت تأدب
  قلقي امم ناك  هنسيرف فارتعاب « ىربك ةلود رود « تاقوألا نم

 قرشلاىف ةروثلا روذب رذم تناك ةضهانلا رصم ناو اصوصخ اسرف

 ماسشلا ىف ابوروأو اسنرف عامطأ ىلع امدقم ليسسلا دس ىلع لمعتو

 د "ع



 ةساسسلارسفي اذهو م ةبنامثعلا ةيروطارمالا اهنم فلأتت ىتلا كلامملاو
 اهدودح ىف رصم تشمكنا املق اسارف اهللع ريست تناك ىتلا طسولا

 لالغتسا ىلع ةدهاج اسارف تلمع ( 4١ 944+ ) ةردنل ةدهاعم دعب.

 نانيدرف لوصح ناكو ٠ اهحلاصمو اهذوفن ميعدتل اهيف ميدقلا اهزكرم

 اهنم تحعزنا ٠ ملعم ةبرض 14814 ةنس ىف ةانقلا زاتما ىلع سبسلد

 ةنسم زائتما ردص « ةلودلا هذه ةمواقم نم مغرلا ىلعو « ارتلجنا

 ىلاعلا باملا نامرف ردص مث « لوألا نم قدأو لمكأ وهو < 465

 لك زاتجاو ٠ ذيفنتلا قيرط ىف عورشملا راسو < 1855 ةنس زايتماب

 ةمخضلا تانقعلا

 ةانقلا عورشم اهتبراحم ىف قح ىلع تناك ارتلجتا نا معقاولاو

 ءرصم ىف ىس رف ىرامعتسا ذوفن ةقطنم داحبا هانعم ناك هقيقحت نأل
 رصم ىلع اريثك ددرتي ةناتسالا ىف ارتلحنا ريفس رولب ناك دقو.

 رياني ” خيراتب < ةيردنكسالا نم بتك دقو < بنك نم ةانقلا ةقارمل

 ةيرس ةلاسر ىف لوقي ( نيعوبسأب ديعس توم لبق ىأ ) 185 ةنس
 ىلا وعدت اهسفن ةانقلا نا دقتعأ ال ىننا » : ارتلحنا ةيجراخ ريزو ىلا

 طحت ىتلا ىدبألاو اهب ذفنت ىتلا ةقيرطلا اهنكلو < ضارتعا ىأ
 هنأ حصنأ كلذل » : لاق ةكرشلل ةيلام ةمزأ عقوت نأ دعبو « ٠٠ اهب
 رايهنا اماف ٠٠٠ مانا دادعتسا ىلع نوكت نا ةمزأ ةيأ ثودح دنع
 ةكرشلا اهكلمت ىتلا قوقحلا عيمجو عورشملا لاقتنا اماو ةكرشلا

 « ©"0ةيلحملا ةموكحلا ىلا ًالاح

 ةروص ىف اهفاعضاو ةكرشلا ىلع ءاضقلا ارتلجنا مهربكأ ناك دقو
 ةكرش لالحاب وأ اهللع ءالتمالا ىلع رصم ةدعاسمب ءاوس روصلا نم.

 دقو + ةيلود ةرادا ءاشناب وأ ةماث ةانق ءاشناب وأ اهلحم ةيزملحتا

 )١( ةيزيلجنالا ةيجراخلا ةرازو ٠ ماع مقر 8 ٠ دلجم ١946
3# 

 الاوت



 دروللا ةةبح ) نع هبانك ىف سيرومزتيف نومدا دروللا بتك
 ١840 رصمو سسيوسلا ةانفو « ةنوطلا » هناونع الصف ( ليفنارج
 ةرظسم تاك ىلا لبودتلا كف عع ةكادب ىف فتك < روع

 دعب فلؤملا لاق « ةانقلا حاتتفا لبق اهثعاوبو ةيزيلحنالا ةموكحلا ىلع

 ودب تأدب ىتلا ةلئقتسملا ةانقلا ةمهأو ه4 ةنس زادتما ىلا راشأ نأ

 : ٠ ابوروأل

 وأ قيضمب ةانقلا ةنراقم ىه ركفلا ىلع ترطخ ةنراقم لوأ نأ »

 ىف قملا ةييلقالا ةلودلا كلمت ثيح < نيرحب نيب قيض جيلخ
 < ةياحلا ىف قحلا ريغلا ىلا لكت نأ وأ « بئارضلاو موسرلا ةيابج

 .تدجو اذا هنأ حضاولا نم ناك دقو + ةانقلا ىف رورملاب عافتنالا ريظن

 .لود نم هب املسم لداعلا قحلا اذه لثم اهبف نوكي « ةدحاو ةلاح كانه

 .صاخلا زاغوبلا اذه ناو اصوصخ ٠ ةلاخلا هذه ىهف « ةبطاق ملاعلا

 ةماتلا ىرحسلا ءاضقلا ةطلس قاطن ىف لخدي هلعحت ةجردب ادج قرض

 عازن الب ةيميلقالا ةلودلا اهكلمت ىتلا

 ةداضم ىرخأ ءارآ ثعس نأ هنأش نم ناك ىأرلا اذه نأ ىلع »

 اقيض ازاغوب وأ اقضم هسشت سيوسلا ةانق تناك اذا هنا ىف صخلنت
  ىرحللا ءاضقلا ةطلس قاطن نمض هلك اعقاوو < نيرحب نيب لصي
 7 ودس اميف لظي, « كلذ نم مغرلا ىلع هناف  ةدحاو ةلودل ةيمدلقالا

 , ةانقلا نأب لئاق كلذ ىلع دري دقو عبمجلل اعورسشم اقح رورملا قح

 " احملخ وأ ازاغوب لئامي ال هناو ةيراحت ةكرش هتأشنأ ىعانص قضم

 دوجو مدعل نيتلاخلا نيب ةنراقملا حصت ال ةم نمو « ةعبطلا هتدجوأ

 نم اديدج اماظن نا اضيأ ظحول دقو ٠ امهنب ىقيقح هباشت ىأ

 نأو اصوصخ ام ةباقر نود شنب نأ زوحي ال بئارضلاو موسرلا
 ةيملاعلا ةراجتلا ىرجم ريغت نأ روظنملا نم ناك اهواشنا م ىتم ةانقلا
 هو اياك
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 دوجو ىهو ٠ باسح اهل بسحي نا بحي ىرخأ ةبوعص كانهو »
 ,قح :ناك اذا هناو اهل ةحونملا تازامالا ميمجب ةانقلا ةكرش

 اننوناق ادم حيصأ ةحالملل ةحلاصلا راهنألل رخلا ىراحتلا مادختسالا
 .تاصم ىلع قط دق أدملا اذه ناك اذاو « انف ةدهاعم ذنم هب املسم .

 لودلافارشا ىلع رصتقي ال حبصأ ىتح هقيبطت ىف عسوتو ةنوطلا ره
 ةراجتب ةمتهملا لودلا عيمج فارشا ىلا اهادعت لب « بسحف ةيلحاسلا

 .نأ لودلل قحي ىلوأ باب نمف ٠ اساس هب ةسضملا وأ رهنلا كلذ

 اهودحت تناك اذا ( سوسلا ) ةائقلا هذه ىلع فارشالا ىف لخدتت

 .ىلع ةظفاحملل هنم دب ال ىذلا ماظنلا ىلع قافتالا ىف ةفداصلا ةغرلا

 اهقحو ةانقلا ةكرش حلاصمب هسفن تقولا ىف فارتعالاو ةحالملا

 .ضيوعتلا ىلع لوصحلا ىف وأ ةيراجتلا موسرلا ليصحت ىف تباثلا
 « ٠٠ موسرلا هذه نم بسانملا

 حاتتفال قباسلا لوألا ىزيلجنالا ليودتلا عورسشم نا كلذ ىنعم

 .ناو وهو « ةانقلا ةكرش لحم ةيلود ةرادا لالحا ىلا ىمري ناك ةانقلا

 .تازاشمالاوتانامرفلا نم ةستكملا اهقوقح هسفنتقولا ىف ركني ال ناك

 .نم دب الو ىرتشت ال قوقحلا نأل حلاصم قوقحلا هذه ىمسي هنا الا
 زاتمالادقع ىف لوألا فرطلاو بهاولا ىلصألا اهكلام ىلا عوجرلا

 موسرلا ليصحت ىف تباثلا ةكرشلا ( قح ) و حلاصملا نأ نيح ىف
 .. اهؤارشو اهنم ضيوعتلا نكمي

 0 مشملا ةسسئرلا هلل ةحيمالامب هسشإ نذا ميدعلا ع ورشملاف

 <« رهاظلا ىف هفالتخا :نم امغر < نيعورسملا ساسأ نأ امك ٠ ىلاحلا

 .ةنوطلا رهن نيب ةقباطملا ناك ميدقلا عورسملا ا نأل ةلاطاب ناك

 .«رمألاناسو ١444 ةنس ةفاقتا ىلا دئتس ديدتلا عورشملاو .ةانقلاو

 اهل نكي مل رصمل اهلالتحا دعب ارتلحنا نا « دعب اميف هلصفنس امك

 ,لخدتلاو فارشالل ةديدج ةطلس ءاطعاو ةانقلا ليودت ىف ةحلصم

 سل ل#



 نم صلختلا ىلع ةدهاج هىف لمعت تناك ىذلا تقولا ىف لودلا ىلإ

 ةطلتخملا مكاحملا ) ةيئاضقلا ةباقرلاب صاخلا ىلخادلا ليودتلا

 ميدقلا اهعورشم .ارتلجنا تكرت كلذل ةبلاملا ةباقرلاو ( تازاشمالاو

 ىه اسارف تناكو سراب رمتؤم ىف اقالطا هبلا رش وأ هرثت ملو
 ميدقلا ىزيلجنالا عورشملا سفن وه اهعورشم ناكو ليودتلا ةلطب
 رهنو ةانقلا نيب ةقباطملا تناكو « هلصأ ركذ نود ةقالب هتحأ ىذلا

 ارتلجنا تبراح دقو ىسرفلا عورشملا ساسأ اضيأ ىه ةنوطلا
 ةداسسلا مساب ميدقلا اهعورشم ىأ < ىسرفلا ليودتلا عورشم

 رسكت اهدياسأو اهججح تناكو « اهءارو ىمتحت ىتلا ةيرصملا
 ةميدقلا اهدئاسأو اهحجح ىأ ةسنرفلا دناسألاو ججحلا ضقنتو

 الا اهتغاص ىف لمحت مل ةياهنلا ىف ةقافتالا نا ةحبتتلا تناكو ه٠

 ةانقلا ىلع رصمل ىلعفلا فارشالا تكرتو حبحصلا ليودتلا ىنعم

 ش * ةلماك اهتداسسو اهقوقح اهل تكرت امك

 تناك ةانقلاو ةن'وطلا رهن نيب ةقباطملا نا نآلا لوقت نأ ىفكيو

 ىتوناقلا ىمنعلا ىأرلا ال ىنانسلا ىأرلا لثمت ىهو ةيفسعت ةقباطم
 . راهتأ ربكأ نم ليوط عساو رهن ةنوطلا نا : اهلوأ بايسسأل كلذو

 ةانقلاو ىعسط رحب ةنوطلا رهن نا : اهمناثو ٠ ةقض ةانقلاو ايوروأ
 اهسزام ةددعتم تناك ةيميلقالا ةداسنلا نأ :اهتلاثو: »+ ضاتتع حيل
 منا ايناملا بونج ىق ءادوسلا ةباغلا نم رهنلا ءىدتس ذا ةديدع لود

 « انامورو رجلا نيبو ايرص نيب لصفي مث رجملاو اسمنلا قرتخي

 . رحبلا ىف بصي ىتح ايسورو ايراغلب نيبو انامور نيب ةيناث لصفي. مث

 ةدحوم ةانقلا لحاوس ىلع ةيمدقالا رصم ةداسس نا نيح ىف دوسألا
 تناك ةسيلقالا تادايسلا هذه نا باسألا هذه عبارو ٠ ةددعتم ريغ

 ابكرت ةدانس تناكو ٠ تاصملا ةيحان نم اصوصخ-و ةتباث' ريغ ةقلق

 لاح ةبأ ىلع نكت ملو ةيميلقا اهنم رثكأ ةيسايس ةداسس تابصملا ىلع
 هم اخر



 ةاقلا ىف ىرشلا لودلا ةنتاسالا لوش نأ انو ه ةثاع داس
 دحوم ىلود ماظن داجيا نم دب ال ناكف دح دعبأ ىلا ةدقعم تناك

 ىربكلا ةينفلا لامعألا ىلع قافنالاو تابصملاو رهنلا ىف ةحالملا ةناصل
 ءددحتت لاجآ ةيلودلا ةنوطلا ةتحلل ناك دقو + ةنامصلا هذهل ةمزاللا

 وأ ةداسسلا دوعت ىتح ةحنط ماظنك هتعسمطب انقؤم اهماظن ناكو

 ماظن نا نيح ىف ٠ ةلماك اهقوقح ةسرامم ىلا ةيميلقالا تاداسسلا

 ١444 ةنس ةقافتا هتدجوأ ىذلا ححصلا ىلودلا ماظنلا وهو ةانقلا

 دقو ٠ ةساسألا هئدام ىف ليدعت ىأ لاخدا زوجي ال ىأ تباثث ماظن

 ةيروهمللا ىسئر نا » : ىئاهن ماظن هنا ىلع ةقافتالا ةمدقم ىف صن

 كلمو اناطيرب ةكلمو انئابسا كلمو ايناملأ روطاربما ةلالجو ةيسنرفلا
 ٠ ساسأ ىلع مئاق ىئاهن ماظن رارقا ىف مهنم ةبغر ٠٠ خلا ايلاطيا
 ىأ ىف سروسلا ةانق لامعتسا ةيرح لودلا عيمخل لقكي ىدقاعت

 .بجومب ةانقلا ىف ةحالملا هل تعضخ ىذلا ماظنلل المكم نوكيو تقو

 ام5 ةنس رياربف 58 خيراتب نينامثعلا روطاربما لالسج نامرف
 « ٠و٠ ويدخلا ومسلا بحاص نم ةحونمملا تازاتمالا ىلع قدصملاو

 قوقح ىهو ةبميلقالا ةداسلا قوقح ىلع مئاق هنأل ىئاهن ماظنلاف
 ةليملا قوقحلا هذهو « اهتدكأ لب ةبقافتالا اهنم صقنت مل « « ةيئاهن »

 مدطصي ناك ىتلا ءادأكلا ةمقعلا امئاد تناك تازاشمالاو تانامرفلا ىف

 اهتكرسشب وأ ةانقلاب صاخ- ىزيلجنا عورشم لك اهب
 ا ب # +

 ةكرشلا ءازا ةسسانم لك ىف اهقوقح امئاد دكؤنت رصم .تناك دقو
 هلاثلا لسس ىلع ركذتو لودلا ءازاو ارتلجنا ءازاو اسنرف ءازاو

 امل ةنس ىف ةوقلاب ةانقلا ىلع رضم ءالئتساو ةانقلا موسر ةلأسم

 : اكيرمأو ابوروأ نم ديأتب كلذ ناكو « اهتداسل اديكأت

 ,نفسلا ةلومح ىلع عفدت 149/9 ةنس لبق رورملا موسر تناك
 ب االول



 سساقملا فالتخا ناكو <« ةئفس لك قاروأ ىف ةلجسملا نانطألا نم.

 قاص نا ةجردب دالبلا فالتخاب فاتخي اهفاصو ةلومحلا ريدقتل

 « ةنفسلا ىف العف هلغش-نكمي ىذلا ناكملا ىأ ةنفس لك ةلوؤمح

 ريثكب لقأ نيياحألا ىلغأ ىف « امهبلا امو دوقولاو تالآلا نع اجراخ

 ةيادملا ىف ةكرشلا تاداربا تناك الو ٠ ىقسقحلا ةلومحلا ىفاص نم:

 موسرلا ةدايزب صقنلا دس ىف سسسلد ركف دقف زحع ىف لازت ال

 ةنس ويلوي نم ءادتبا ماظنلا اذه ذفنو ةديدج ةيباسس ةدعاق ىلع

 تعفرو ةجتحم ةديدجلا موسرلا ةفلتخملا تاكرشلا تعئدف .٠ 4؟

 ةمكحملا مامأ ةانقلا ةكرش ىلع ىوعد ةيسنرفلا ىريجاسملا ةكرش

 ربوتكا 7١ ىف رداصلا ىئادتبالا محلا ناكو ةسس:رفلا ةيراجحتلا

 ٠٠ ةحالملا ةكرش حلاصل ١ملال» ةنسا

 ايكرت ةيجراخ ريزو لسزأ ٠ ريك ىود ةيضقلا هذهل ناك دقو

 لوقي ةقرب 148/7 ةنس رسسيد اله ىف سراب ىف انكر ت ريفس ىلا
 ةمئاضقلا ةطلسلا صوصخس, كش ىأ كرتت ال ةقباسلا انلئاسر نا » اهبف

 هاضتقب قدص ىذلا نامرفلا نم ١5 ةداملا نأ ذا « ةكرشلا اهعشت ىتلا

 ةكرش ةملاعلا سسوسلا ةكرش نا لوقت ةانقلا زاتما دقع ىلع ناطلسلا

 قلعتي امش هنا ىلع « اهدئاوعو دالسلا نيناوقل ةعضاخ ىهف ةيرصم

 ءاهناف « ضعبو مهضعب ءاكرشلا نيب ىتلا تاقالعلابو ةكرشك اهنيوكتي
 تاك رشلا مكحت ىتلا نيناوقلل عضخت « ةصاخ ةفقافتا ىضتقم

 ةيحانلا هذه نم ةئشانلا تافالخلا عيمج نا ىلع قفتا دقو + ةمهاسملا

 .ةمكحم مامأ مهماكحأ فنأتست نومكحم « اسنرف ىف ءاهف ىضقي

 * ايلعلا سراب. ٠
 تناك ايأ < دارفألاو ةكرشلا نيب رصم ىف أشنت ىتلا تافالخلاو »

 نيناوق هتنس امل اقفو ةيلحملا مكاحملا اهبف ىضقت « اهل نيعباتلا ةيسنجلا

 ةموكحلا نيب ًاشنت دق ىتلا تاعزانملا امأ ٠ تادهاعملاو اهتاداعو دالبلا

 ت68 ان



 انفو اهنف لصفيو ىلحملا ءاضقلل ةعضاخ اضيأ اهناف ةكرشلاو ةيرصملا

 « دالملا نيناوقل

 درحمب « ةينامثعلا ةموكحلا ددرتت مل ةداملا هذه ىلا ادانتساو »
 ىف « ةيئادتبالا ةيراحتلا نيسلا ةمكحم هتردصأ ىذلا مكحلاب اهملع

 . زايتمالا صوصن ريسفتب ةمكحملا هذه صاصتخاا مدعب جاجتحالا

 « اهدوجو لفكي ىذلا نامرفلل ىلاتلاب ةكرشلا كاهتابو

 ةمكحم تردصأو مكحلا سبسلد فنأتسا كلذ نم مغرلا ىلعو

 ء سبسلد حئلاصل #١147 ةنس ندا ١١ ىف اهمكح سيراب فانثتسا
 : مكحلا اذه ىف ءاج دقو

 « سيوسلا ةكرش دض ىوعد تماقأ ىريجاسملا ةكرش نا ثمح ه»

 نع ةدايز اهتعفد ىتلا غلاملا دادرتسال « ةيرصم ةكرش ىه ىتلا

 ةكرش تعفد دقو ٠٠ ةحالملا موسرب ةصاخلا ةيعرشلا ةفيرعتلا

 صاصتخالا مدعي سوسلا

 ريغب دنتست سوسلا ةكرش نا ثمحح  صاصتخالاب قلعتي اميف »

 صني ىذلا 9855 ةنس ريارف الا» نامرف نم 5 ةداملا ىلا قح هجو

 لك نم دارفألاو ةكرشلا نيب رصم ىف ًاشنت ىتلا تافالخلا نا ىلع

 قررصلا ءاضقلا قلع: نض رع نا بحي ةسح
 وسم ع ملا نع عرل مل نامرفلا نم ةداملا هذه نا ثمحو ه

 مامأ قدحألا ةاضاقم ىف « ىندم نوناف 985 ةداملا نم هنودمتس ىذلا

 ٠٠ ةسسرفلا مكاحملا

 :ساسم ىأ هيلع بترتي ال ةيسنرفلا ةلادعلا قيلت نا ثمحو »

 هذه لثم ىف « لوانتي ال ىس:رفلا ىضاقلا رارق نأل ةسنجألا ةداسسلاب

 « لاوحألا عيمج ىف « رارقلا اذه نألو ةصاخ اقوقح الا م ةلاحلا

 الا ىبنجأ دلب ىف ذفنتلا ةوق الو هب موكحملا ءىشلا ةوق زوحي ال
 « ٠٠ .دلبلا كلذ ىف ةطلسلا اهكلمت ىتلا ةيذفنتلا ةغنصلا ىضتقمب
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 .لاسراب < 7 ةنس س78 ىف « اسنرف ةيجراخ ريزو رداب دقو
 . باتكب اهقفرأو ةناتسالا .ىف اسنرف ريفس ىلا مكحلا اذه نم ةروص

  ةموكحلا قحب قلعتي امف امأ » : هنومضم ىلا ةراشالا دعب <« همف ءاجن

 ةهجو قباطي اريسفت « ةباهنلا ىف « ةانقلا زاتما دقع ريسفت ىف ةسامثعلا

 كرتي ال نا وجرأ اذه لجأ نمو ٠ هف ءارم ال قح كلذف اهرظن
 ناو اصوصخ ىلاعلا بابلا سفن ىف رثأ ىأ سيراب ةمكحم رارق

 تبسك :ىتلا ةيرصملا ةكرشلا دض ىذيفنت ءارجا ىأ بلطتي ال رارقلا
 . | جبة عدلا

 ,ىف لصفلل ايكرت ىدل ىعست لودلا تناك تقولا سفن ىفو
 < لودلا قوقحي فاحجالا مدع ىلع ةكرشلا ماغراو موسرلا ةلأسم

 ,ىتلا هتلامر 1ما/# ةنس سرام #* خيراتب ليفنارج دروللا لسرأو

 ةروص ىف محهتت نا ديرت ال ةلالخلا ةحاص ةموكح نا » : اه لوقي

 ةكرشلا نا ٠٠ موسرلا ةدايز ىف ىلاعلا بالا قح ىلع روصلا نم

 اهيلع ىلاعلا بابلا قوقحو ٠ ةيرصم ةلالملا ةبحاص ةموكح ىأر ىف
 .نا نم كلذ عم ةقثاو ةلالجلا ةبحاص ةموكح نكلو ٠ اهيف كش ال

 ةلصتملا ةيرحبلا قوقحلا ةلادعلا نيعب ىعرت نا دب ال ةيكرتلا ةموكحلا.

 ةيأ ىدؤم دق ىتلاو « املاع اقيرط تحصصأ ىتلا ةانقلا ربع ةراحتلاب

 ةراجتلاب رارضالا ىلا « ةظهبم موسر ضرف نم ةجتان اهيف ةلقرع
 ٠ « جاجتحالا ىلا ةلود لك عفدو

 ليربا ٠" خيراتب ةلاسر ىف ةردنل ىف اسرف لامعأب مئاقلا ىور

 ةيجراخلا ريزو ليفارج دروللا عم ثيدح ءانثأ ىف هنا ؟ ملبس ةتس

 .فرتعت لودلا عيمج نا نالا تبث هنا » : ريزولل لاق ةيزسلحتالا

 ىف بغرت اهناو « عوضوملا ىف لصفلاب هدحو ىلاعلا بابللا صاصتخاب

 ا١مثلإله ربمفون ٠ سيوسلا ةانق ٠ ةيسايس قئاثو ٠ ىسن رفلا رفصاالا باتكلا 6

 ( 59 20- ١ ص رنا (
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 ليفئارج باوج ناكف « ٠٠ روهدتلا نم ةكرشلا ذاقنا ىف هسفنتقولا
 ةهركلو شن : نأ ىلع ةكرشلا ةدعاسم هانمتن ام لك نا حبحص »

 2 ةرادالا تاقف ف اهلغلم ينام ليشمل نأ اهنعأ ةنيم طورشب

 ىف تبلاو ةناتسالا ىف عامتجالل ةيلود ةينف ةنل انكرنا تعد دقو

 ١مل لكس ربمسد 18 ىف ةنجللا هذه تررقف ةويسرلا وصوم
 تررقو «سسسلد ماظن نملضفأو ميدقلا ماظنلا نم رسيأ ادي دج ًاماظن

 ةدايز ةبأ ةفاضا ىلع المقتسم ةكرشلا لمعت ال نا هسفن تفقولا ىف

 . ىلاعلا بابلا ةقفاوم نود امهيلا امو ىمرملاو داشرالا موسر ىف ةديدج

 ةنحللا تارارق ىلع سبسلد ضرتعا 14174 ةنس رباني رخاوأ ىفو
 لودلاو ىلاعلا بابلاو رصم ىدحتي رمتساو ةداضم تاحارتقا مدقو

 ل ل
 بحبس ىلع لمعتس موسرلا صاقناب ميلستلا نم الدب هنا نلعأ لب

 عضبس هنا لاقو « ةحالملل ةانقلا قالغاو تارانملا ءافطاو نيدشرملا

 .* رورملا لواحم ةنيفس لك قرغيو ةائقلا لخادم ىلع لسالس
 ةموكحلا ىلا اهرماوأ تردصأ نا الا ةمكرتلا ةموكحلا نم ناك امف

 ٠ اه ةحالملا ةيرحو ةانقلا ةناصب ةلمفكلا تاءارجالا ذاختال ةيرصملا

 مو خيراتب هتموكح رصم ىف ةدحتملا تايالولل ماعلا لصنقلا غلبأ

 ةموكسملا تلسرأ ( ا/4 ليربا ) ىراجلا #78 موي ىف هنا » ليربا

 لسولوكلا ةداقب فالآ ةرشعب ردقت طاضلاو دونخلا نم ةقرف ةيرصملا

 تلتحاو ىرصملا شيحلا برح ناكرأ سيئر ىكيرمألا نوتسا
 نم ةكرشلا عنمل اهراوج ىفو ةةنقلا ىلع ةقرفتم ةيركسع مقاوم

 « ةائقلا ىلع ديلا عضول دادعتسالاو نوناقلا دض لمع ىأ باكترا

 نيدشرمب ادوزم ناك ةلمحلا دئاق نا » اضيأ لصنقلا ةلاسر ىف ءاجو

 نفسلا رورم ريستل مزلي ام لكبو ةانقلا ىف ةحالملا ىلع نيبردم

 « اهنف ةحالملاو لقنلا نوئشل ةديدج ةرادا ءاشناو
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 نم مهاياعرل اوحمسي نأب لصانقلا ةيرصملا ةموكحلا ترذح دقو

 ربتعت اهنا تلاقو مهتيستج ىلع ادامتعا ةمواقم ةيأب ةكرشلا ىفظوم

 ةينامثع ةكرش ىف نيفظوم مهرابتعاب نييلحم اياعر ةكرشلا ىفظوم
 ىلا ةرهاقلا ىف ةدحتملا تايالولا لصنق بتك دقو ٠+ اهباسلل نولمعي

 نيب مئاقلا عازنلا ىف ةماتلا ةدمحلا بناج مازتلاب ديعسروب ىف اهلصنف
 . "9هبف ةيكيرمألا ةيارلاب جزلا مدعو ةانقلا ةكرشو ةيرصملا ةموكحلا

 ىلا ىلاتلا مويلا ىف داع املف 78 موي افاي ىف انئاغ سيسلد ناك دقو

 تارارقل هعوضخ نلعأو 78 موي. ىف ةرهاقلا ىلا رفسلاب رداب ةانقلا
 ةنلس ليربا 79 موي نم ءادتبا جاحتحالا عم اهقيطتو ةيلودلا ةنحللا

 . ؟9تةانقلا ىلع اهتداسس رصم تدكأ كلذبو . ١مل

 لازت ال تناك ارتلجنا نآل دعب هتنت مل ةكرشلا لكاشم نا عقاولاو
 حضتي ٠ ليودتلا قيرط نم ةكرشلاو ةانقلا ىلع ءالشسالا ىف ركفت

 موي ىف < تادروللا سلجم ىف ىبرد دروللا باطخ نم ايلج كلذ
 د ءاضعألا دحأ باوحتسا ىلع ادر <« 148/54 هنس ةسضوي ه ةعمجلا

 ةيرحبلا ةكرسحلا لطعت نأ هءاعدا بوجتسملا ىلع هراكناب همالك

 م دلجم ٠ نيدباع تالجس ىف ةيكيرمأالا قئاثولا ةعومجم رظنأ )١(
 اهيلا راسشأ ىتلا ةلأسملا ىه ليوط عازن اهلوح ماق يتلا هذه موسرلا ةلأسم (؟)

 ةرورض تررق + 141لال ةنس ىف 2 ايكرن نا نم'الا سلجم ىف ىعدا نيح ديول نيولس

 لوالا قحلا ةيحاص ىه لودلا نأ « هرظن ىف , كلذ ىتعمو ءارمأالا ىف لودلا ىأر ذخأ

 ريغي امم  لودلا نم اقيرف لثمت ال ةيبرغلا لودلا نا الدج ضرفنلو + ةانقلا ىف
 ةينق ةلآسم ىف ةراشتسالل ةيلود ةنجل ةوعد لهف +-اهلك لودلا لثمت امناو  عضولا

 ةانقلا نا ىلع لدمت « ةانقلا ةكرش عم عازنلا ىف افرط مهرابتعاب عيمجلا مهت تحب

 ةكرش نا تيثت باتكلا اذه ىف ةروشنملا ةيمسرلا قئاثولا نا ٠ ىلود ماظنل ةعضاخ

 (ةيراجتلا سيراب فانثتسا ةمكحم مكحو اسنرف ةيجراخ ريزو فارتعا) ةيرصم ةادقلا

 اذهل لودلا ديباتو  ةوقلاب ةكرشلا عاضخاو موسرلا ديدحت ىف ةدايسلا قوقح ناو

 دمتست ةكرشلا نا ىفكيو ٠ سكعلاب لب ةيلود ةكرشلا نا اهنم دافتسي ال  ءارجالا

 نم ال ٠٠ ةحونمملا تازايتمالاو تانامرقلا نم ٠ ىكرتلا نيزولا رييعت دح ىلع ٠ اهدوجو

 ٠ لودلا
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 ٠ دحاو لجر ةرادا ىلع فقوتي ناك برغلاو قرشلا نيب ىئاحفلا

 ةانقلا نا تتنثأ ىتلا ةريخألا ثداوحلا ىلا ةمسانملا هذهب راشأو

 تاقؤيلا ةنادجب عدل ةيلانلا ٍبابلاو ىويدخلا ةطلس تحت ةعوضوم
 ءارش عوضوم ركذ مث * ةبروألا لودلاب ىلاعلا بالا طبرت ىتلا
 مهتبكلم ةانقلا ةانب بلس ىف ريكفتلا ملظلا نمل هنا » : لاقف ةكرشلا

 اهسفن نم تضرعو ةكرشلا تعوطت اذا الا مهللا .٠ مهتدارا مغر

 ةيكلم لقنل حارثقا ضرع اذا » : الئاق متخ مث « اهقوقح نع لزانتلا

 تاموكحلا عيمجل لفكي ضرعلا اذه ناكو « ةيلود ةنجل ىلا ةانقلا

 هنأ لوقأ ال ىناف « ةاواسملا دودح ىف هايازم نم بصصنب ذخألا

 <« ضرعي مل هنكلو « حارتقالا اذه لثم ىف رظنلا الدع زوجي ال

 «امتآ دب ال حارتقالا اذه نأب ٍداقتعالا ىلع ثعبي ام ىدنع سيلو

 لواحت ارتلحتا تناك ىذلا تقولا ىف ىأ ١مإله ةنس ربمفون ىفو
 ويدحلا مهسأ ءارشو. رصم ىف ةمكحتسملا ةيلاملا ةمزألا زاهتنا هيف
 ءانثأ ىف هل لاق ىبرد دروللا نا ةردنل ىف اسرف لامعأب مئاقلا ىور

 عبب ىلع ىل نا كيلع ىفخأ ال » : ريمفون 7+ ةحيبص ىف هعم ثيدح
 ةكرش هب تماق ام ركنأ ال ىننا ٠٠ تاضارتعا ىسارف كنبل مهسألا
 ىف ىلوألا حبل ااسصملا باحصأأ م رقت كش الو كنكلو ٠+ ةانقلا

 دقو ٠ ةعمتحم ىرخألا لودلا نم رثكأ اهلمعتسن اننأ ذا « ةانقلا

 نوكسس كلذلو + انل ةسنلاب ةيوح ةلأسم رمملا اذهب ظافتحالا حصأ
 ضوع مفد هيف نكمي ىذلا مويلا كلذ ئرأ نا ىل ةطبغلا ىعاود نم

 نم عون ةكرشلا لحم لحي نأو ٠ مهمهسأ نم نيمهاسملل ىخس
  هنف ةلثمم اهلك ةيرحللا لودلا نوكت 29ىباقنلا داحتالا وأ ةرادالا

 راكتحا نود لوحنل انتعاطتسا ىف ام لك لمعنس لاح ةيأ ىلع انناو

 فقصو ىناطيربلا لقنلا ريزو نأ رشم ددع ىف بعشلا ةديرج ىف ٠ ءاج 8

 « تاباقنلا داحتا » نم عون اهنآبآ تسلا بيغ
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 جتانلا نامضلا ناو + ىربكلا انملاصم هيلع فقوتت رمأل ةينجأ ديأ
 ىذلا نامضلا اندقف اذاف مولا فاك ريغ حبصأ دق ىلاعلا بابلا ةباقر نم
 ( ةيسارف ةكرشل مهسألا عسب ىلا ةراشا ) ويدخلا ةمهاسم انل همدقي
 نيمهاسسملاو ةكرشلا نا ٠ ةقلطملا سسلد ةمحر تحت انحصأ
 نم لاملا سأر لثمت ىتلا 76٠ لا نم نوملم ١١١ نوكلمي نيسسرفلا

 ,ى2فاك اذهو « مهسألا

 تناك رصم ىف اهزكرم زيزعتو ويدحلا مهسأ ارتلجنا ءارش دعبو
 بتك : اسهيلع ةرطيسم لازت ال ليودتلا قيرط نم كالتمالا ةركف

 رباني ه خيراتي < ليفنارج دروللا ىلا < تيارب نوج « رجلا بئانلا

 ىف ىبرد دروللا هنتكي ىذلا ىأرلا نا ودبس » : لوقي < 1م9ل5 ةنس

 ىف دحتتل لودلا وعدن نا انبجاو نم نا : ميلسلا ىأرلا وه هلئاسر

 انئامض كلذ ىف نأل « اهتسارحو « اهيلع فارشالاو « ةانقلا كالتما

 « "9ةريغلا ربادل ًاعطقو انلاصمل

 «لودلاتاموكح. نيب ةكرتشم ةمكلم داجيا هانعم ةانقلا كالتما نكلو
 « نوتسدالج ىأر ىف « ةبكلملا هذه لثمو » ٠ اهتعبطب, ةسنجأ ةيكلم

 * بعاسصملا نم ايلمع ملست الو « تاضارتعالا نم ايرظن ملست ال

 ةيكلم دجوت ال هنأل ةقباس تسل ةنوطلا ةنلل ناف كلذ ىلع ةدايزو

 . "9لودلا تاموكح نيب ةكرتشم

 ةانقلل ةكلاما اهسفن ريتعت ارتلحتا تناك ةمكلملا هذه ققحتت نأ ىلاو

 ةسئلاب كلذ حضتي + لودلل ةبسنلابو اهسفن رصمل ةبسئلاب اهل ةيماخلاو

 ١ ةسلج ىف « مومعلا سلجم ىف نوتجنتراه تاحيرصت نم رصم
 وبدلا لحم لحت مل ةيزيلجنالا ةموكحلا نا » : 147 ةنس رياربف

 ؟.7 ص + 1410ه سيوسلا ةانق © ىسنرفلا رفصأالا باتكلا )١(

 (نسلول سيوسلا ةانق باتك نم هال صر ٠ ةصاخلا ةيطخلا ليفنارج قاروأ نم ()
 ه2 نص نسلو + 141/1 ةنس رياتب 19 ىف ليفنارج ىلإ نوتسدالج نم (؟)

 ملا



 بتك نيح ىبرد دروللا كلذ دكأ دقو « ةائقلا ىلع ةدايسلا قوقح ىف

 نيبت نأ كيلع » : ١4/8 ةنس ربمسيد 5 خيراتب رصم ىف نوتناتس ىلا
 ىلع ءادتعاوىللاعلا بابلا نامرفل اقرخ رشعتس ةلالخلا ةحاص ةموكح نا

 « هءاضتقمب ويدسخلا لزانتي لمع لك « ةامثعلا ةيروطارسالا ةمالس

 ةطلسلا هذنه « سيوسلا ةانق ىلع هتطلس نع « قرطلا نم ةقيرطي

 اهل ةمظنملا حئاوللاو ةكرشلل ةحونمملا تازاتمالاب ويدخلل ةلوفكملا

 لودلل ةبسنلاب كلذ حضتيو ٠ « ىلاعلا بالا ةطساوب اهيلع قدصملاو

 وباع, خيرات « ةردنل ىف ابورا ريغس ىلا يرد: درقوللا نع غيلبت .نف

 ةرورض ةيمحألا نم لوألا فصلا ىف عضن نا بجي ه : 141/ ةنس

 «سيروسلا خانف قييرط نم قرشلاو ايوروأ نيب تالصاوملاب ظافتحالا

 ا را ل و « ةملسو « ةحوتفم

 ريتعتس اهفراشم وأ ةانقلا ىف رخآ عون نم لخدتلل وأ ةانقلا راصحل

 و ل انس ركاب اهدي الجل

 : لوقي الال ةنس وبام ١8 خيراتب فوكاشت سنربلا اسور ةيجراخ
 ىف الو سوسلا ةانق راصح ىف ركفت ال ةيسورلا ةموكحلا نا »
 اهناو ٠ ةروصلا نم ةروص ىف ةانقلا هذه ىف ةحالملا ديدهت وأ ليطعت
 « ©9ةلود ةانقلا ريتمت

 رارغ ىلع ةيلود ةرادا قيرط نم ليودتلا ةركف نا نيس مدقت امم
 دعب اصوصخ « ةانقلا ىف ةلود ةيكلم داجيا ىلا تروطت ةنوطلا ةنجل

 .كالتما ناو امس <« ١مإله ةنثس رمفون ىف وبدلا ةينفلا ءارتك

 .« ةانقلا ةرادا ىلع ةرطيسلا اهل لفكي ال « ةكرشلا ءاقب عم < مهسألا

 نأل ةتقؤم.ةرطبس الا اهل لفكي ال ةيلود ةيرادا ةنل ءاشنا نأ امك

 نيعم لجألو ةنيعم ةئئاتتتسا فورظ ىف أشني ىلود ىرادا ماظن لك

 )١( قئاثوو تاركذم . ةيسنرقلا ةيجراخلا ةرازو تالجس ٠ رصم ٠ سيوسلا ةاتق ,«

 دلحم ( اهذىىؤ١6 ب ظمكالا) ا* ١١6١

 ذل



 نأ امك « ةتقؤم ةفصبو دخ ىلا الا ةسميلقالا ةداسلا لطعي ال هنآ ىأ
 ضقني ال « ىدولا لزانتلاب ولو « اهقوقح ءارشو ةانقلا ةكرش ءارش

 كالتمالا الا قب ملف ٠ ةيرصملا ةيكلملاو ةدايسلا قوقح نم اقح

 <« ةيسيئرلاةلودلا اهراشعاب < ارتلجنال نمضي ىذلا ( ىلودلا ) عئادلا
 < ةريفولا ةانقلا حابرأ نم ربكألا بصنلا ىلع ةمئاد ةفصب لوصحلا

 قيرط ىلع ةنميهلا اهل لعجت ىتلا ةيركسعلاو ةيسايسلا ايازملا ىلعو
 نم ءزجتي ال ءزج ةائقلا ٠ ةصاخ ةيكلم تسل ةانقلا نكلو ٠ دنهلا

 اذه ءارشو ؟ فرتعت مل وأ ارتلحنا كلذب تفرتعا ءاوس < رصم ضرأ
 زاجو .نكمأ اذا الا انوناق زوحي الو نكمي ال ًازحتي ال ىذلا ءزجلا
 ىعفلاكالتمالا ىلا ارتلجنا ريكفت هحتا كلذل « رصم ىأ « لكلا ءارش
 ىف مث ام.وهو « ةانقلا ىلع اهدي عضوو اهلك رصم لالتحا قيرط نم
 كالتمالا اذهل وألالتحالا اذهل ةيعرشةفص دوجومدع نكلو < مل ةنس

 ماظن' ىف ريكفتلا نم دب ال ناكف « لودلا نيب اهزكرم فعضأ ىلعفلا
 ٠ روصلا نم ةروص ىف اهزكرم اهل نمؤي ىلود
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 ةناتسمالا ةبقافتاو سيراب رغؤم

 ا خازم ا مخ

 ةنس سطسغأ ١4 خيراتب ةيردنكسالا نم اسنرف لصنق بتك

 سيوسلا خزرب لالتحاب زيلجنالل ويدخلا حيرصت لق ىأ 88*
 لصنق) تيلام رتسم ناف ةانقلا ةديحب قلعتي اميف امأ » : نيموسب ايركسع

 ةانقلا ةدحح نأ ىداقتعا ىفو ٠٠“ ةوق لكب اهف ضراعي ( ارتلجنا

 ةديحلاو ٠ اعيمج اهلوبقب اماو ةبنرحلا نفسلا عيمج ميرحتب اما ققحنت

 ةانقلا ىلع قبطت نأ ىرأو ٠ المع اهقيقحت نكمي ال لوألا اهلولدمب
 نأ ىهو « ةيملقالا هاملا ىف ةعقاولا طقنلاو نيملا ىف ةعشملا ةدعاقلا

 ةدايسلا بحاص عم برح ىف تسيل ىتلا ممألا عمل ةحوتفم ىقبت
 ” نكلو ةانقلا ىف لوخدلا ناعيطتست نيتيرتحم نيتننفس نأو « ةسمئلقالا

 .اةيئثلا جرخت ال نأو ٠+ ىبرح لمع ىأ اهيف ابكترت ال نأ طرشب
 :مرتحت كلذبو ٠٠٠ ةعاس نيرشعو عبرأب ىلوألا جورخ دعب الا امهنم

 ميعدت نم ارتلجنات ذكمت اذا الا ةيافكلا اذه ىفو ٠ ةيمسلقالا ةداسسلا

 ٠* رصم عم ابرح اهعم برح لك امازل لعجت ةجردب انه اهذوفن
 ةانقلا كالتما ىلا فدهب. ( رصم ىف ) زيلحتالا لخدت نا ىل حوليو

 فدهلا اذه نوققحي. دقو ٠ برحلا نمز ىف اهتداس مهدحو اوريصيل

 نفسلا مامأ ةةانقلا قالغا ىف ررقم قح ويدخلل ناك اذا ةلوهسب
 نوعقوتي مهنا كش الو ٠ روفسإلا قالغا ىف ناطلسلا قحك ةيبرحلا

 ةدارا ىف قلطملا فرصتلاب مهل حمس. دح ىلا ىوقبس مهزكرم نا
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 «ك9 تدخلا

 « رصم ةديح ىئثخت ارتلجنا تحبصأ لالتحالا دعب هنا عقاولاو

 عم ضراعتت ةدمحلا هذه نأل رمحألا رحبلا ةديحو ةانقلا ةدحو

 ىلع لودلا توكس دير هسفن تقولا ىف اهنكلو ٠ رصم ىف اهعماطم

 بلط :ىف حلت صاخ هجوب اسنرف تناك ) هلجأ ةلاطاو اهلالتحا

 رصم ىف ةبورضملا ةيلودلا ةياصولا نم صلختلا ديرت امك ( ءالجلا
 تقلخ ىتلا لاوح الاو فورظلا ءاهنا لفكس لالتحالا نا راشعا ىلع
 ريان #” ىف لودلا ىلا ليفتارج دروللا روشنم ) ةياصولا هذه اهنف

 ش ( ١1م8 ةنس

 نكلو بسحف اهلولدم ةهجو نم ال ةصلاخ نكت مل ةديحلا ةركفف
 هتشت ىف ةبغرلاو رصم ىف فقوملا لماوعب اهطابترا ةهجو نم
 "الملا ىلع نلعت « ةبحان نم ارتلحنا تناك امسي كلذل ٠ هريرمتو

 106 12م دبألا ىلا سيوسلا ةانف ىف ةحالملا ةيرح نامض ةرورض »

 ملاعلا ممأ ةراحتل ةحوتفمو « برحلا نمز ىف ةدياحم ةانقلا- لعجو

 لمعت ىرخبأ ةيحان نم < تناك « زيبمت ىأ نود ملسلا نمز ىف ةبطاق
 ىف ةيناث ةانق ءانب وأ ةبقانلا مهسأالا عيمج ءارشب ةانقلا ةزاح ىلع

 ٠«سبسلد عم قافتالاب « ىزيلجنالا فارشالا تحت « سيوسلا خزرب

 «/ىناطيربلا مومعلا سلجم ىف ريخأالا عورشملا اذه ريصم ناك دقو '
 ( +١88 هنس هيلوي ) ماتلا لشفلا

 | و +

 ىف سراب رمتؤم عامتجا اهيف متو تقبس ىتلا فورظلا ىه هذه
 تسكعنا دقو « « سوسلا ةانق لامعتسا ةيرح » لجأ نم 44١ه ةنس

 للحت نا اندع امازل ىرن كلذل ٠ رمتؤملا تاشقانم ىف فورظلا هذه

 اله دلجم ةيسايبس تالساره ٠ رصم + ةيسنرغلا ةيجراخلا ةرازو تالحس )١(
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 رارسأ نع فشكت ىتلا ىه رضاحملا هذه نال هتاسلج رضاحم
 ( 1844 ) اهدعاوق رمتؤملا عضو ىلا ةناتسالا ةصافتا

 ىبودلم نم ةفلؤم ةنل تعمتجا 14486 ةئس سرام ٠» ىف

 « ىمظعلا ايناطيربو < اسارفو < رجملاو اسمللاو ء ايناملأ تاموكح

 ؛ هذهو ) رصمو « هدنلوهو « امئابساو < اك رتو « اسسورو « ايلاطياو

  ةقمو ىف <« « ىئاهن ماظن » داجيال « ( طقف ىراشتسا توصب ةريخأالا
 ةانق لامعتسا ةيرح تاقوألا لك ىف لودلا عمل لفكي « ةيلود

 لشضتارج دروللا روشنم دودح ىقماظنلا اذهققحتي نا ىلع «سروسلا

 لا ١8488 ةنس رباني #" ىف لودلا ىلا
 لالتحالا ءاقب ريرشف ةرفانتم ةقض تناك روشنملا اذه دودح نكلو

 نكمي الةماعلا روشنملا حورو ةيلودلا ةياصولا نم صلختلا ىف ةبغرلاو

 ب دب الا ىلا ةانقلا ىف ةحالملا ةيرح نمضي » ماظن اهقاطن ىف أشني نأ

 ماظن » وأ هسفن روشنملا ىف ءاج امك « خلا ةدياحم ةانقلا لعجيو

 ضرغ وهو ه٠ ةانقلا لامعتسا ةيرح لودلا عيمجل لفكي ٠ ىئاهن

 الوأ دودحلا هذه ىلا ارتلجنا وبودنم رظنسس كلذل « ىماسألا رمتؤملا

 ىلا لودلاو اسارف وبودنم رظنيسو « هتغاصو ضرغلا قيقحت دنع

 فالخلا اذه ناك دقو ٠ هعم مءالتي امي دودحلا عيسموتل الوأ ضرغلا

 , ةسلجلا ىف هرداوب ترهظ فينع لاضن ببس رظنلا ىتهجو نيب
 عورشمب ارتلجتاو اسنرف ىبودنم نم لك اهيف مدقت ىتلا ىلوألا
 ١ : ىزيلجنالا عورشملا صن اذهو ' ةيافتالل

2») 
 برحلا نمز ىف « امئاد ةحوتفمو ةرح ةيرحللا سيوسلا ةانق ىقس

 ةرباع « ةسبررح وأ ةيراحت ةنئيفس لكل دياحم رممك « « ملسلا نمز ىفو

 ندا عك نأ ىلع « لودلا نيب زمن ىأ نود « رخآلا ىلا رحب نم.

 ةيراخلا ةيماظنلا حئاوللا ذدفنتو ةررقملا موسرلا
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 .© ىبرخلا راصخلا قح لامعتسال ةانقلا عضخت ال كلذ ىلع ءانبو

 .ىف « فورللا تناك ايأ « ادياحم ارمم اهراشعاب < قئاع موقي نلو

 ٠ رخآالا ىلا رحب نم اهزايتجا ليبس
2597 

 ةانقلا ىف ةسرح رئاخذ وأ دونج لازنا زوحي ال

: "2 
 .ىف ىئادع لمع ىأآب مايقلا ةبراحم ةلودل ةبرخلا نفسلل زوحي ال

 .ةعاس ١/4 نع ديزت ةدم اهضف ةماقالا وأ اهف اهمئانغ لاخدا وأ ةانقلا

 ةنيفسلا ىلع متحتي ةلاخلا هذه لثم ىفو <« ىرهق لطعت ةلاح ىف الا

 ٠ نكمم تقو برقأ ىف ليحرلا
 ةسللقالا رصم هام كلذك و « اهل ةعباتلا نيملاو « ةانقلا فراشم

22020 65 ( 
 ,ىف « ةيراحم لودل ةعباتلا « برحلا نفس زيهحت اقالطا زوحي ال

 اهل ةعباتلا نيملا ىف وأ ةانقلا

 .ةجاحلا دودح ىف الا ةنوؤملاو ةريخذلاب اهديوزت زوحي ال امك

 ش٠ (ه)د
 .تاءارجا وأ ةبيرحلا تاملمعلا ىلع قبطت ال 4 و " و * داوملا دونب

 ٠ ماعلا ماظنلا ىلع ةظفاحملا وأ رصم نع عافدلا اهبلطتي ىتلا عمقلا

 ٠ ("حيثد
 .,لحاس نم ارتم وليك نم لقأ ةفاسم ىلع تانيصحت: ماقت ال

 +٠ ةانقلا

 «ا7
 .ىف ةبرحلا نفسلا ىدحا هثدحت ىذلا فلتلا تاقفن حالصا عيمج

 ,عفدلا نوكيو «ةنيفسلا اهيلا ىمتنت ىتلا ةموكحلا قناع ىلع نوكت ةانقلا
 د ٠ ةلهم رصقأ ىف

 هم ا # ب



 «(ميد
 دودح ىف « ةيرورضلا ريبادتلا م ومسلا بحاص دخت

 اهضرفت ىتلا طورشلا ذيفنتت مارتحال « رمألا اعد املك « هتايناكما
 ٠ ةانقلا لمعتست ىتلا ةببرخلا نفسلا ىلع ةيلاخلا ةيقافتالا

 (ةر
 ومسلا بحاص قوقحب ساسم ىأ ةيلاخلا ةِقافتالا نمضتت ال

 "00 ٠» ءالعأ ةروكذملاو ةمدقتملا ةصاخلا داوملا زواج اممف ويدخل
 («١+ر)

 ىرخألا لودلا ىلع ىلاخلا عورشملا ضرعب ةدقاعتملا لودلا دهعتت
 ٠ اهتقفاوم ىلع لوصحلا ىف ىعسلاو

 نم قلقلا نع فشكي وهو ىزيلجنالا عورشملا هنمضت ام لك اذه

 < ةلماشو ةماع ةغصلا نكت امهم « لودلا ةهج نم ةيركسعلا ةيحانلا

 هو هو 4و مو لو ( ةبناثلا ةرقفلا ) ١ داوملا ةمبرخلا نوئشلا تلتحاف

 ةدسح ريرقت : ايناث ٠ داوم رشع ىلع ديزي ال ىذلا عورشملا نم الو
 ارمم اهراتعاب » ١ ةداملا ىف اضرعو رشامم ريغ قيرطب ءاج ةانقلا

 تركذ : اثلاث ٠ ةلقتسم ةصاخ ةدام اهل درفت نا بحي ناكو « !دياحم

 ومسلا بحاص قوقحو ويدحلا ومسلا بحاص ةطلس ه و مل ناتداملا

 ىذلا ويدخلا نم الدب ةيرصملا ةموكحلا ركذ لضفألا ناكو ويدخل
 ويدخلا نا مل ةداملا ىف ءاج : اعبار ٠ هتطلس ءارو لالتحالا ىفختي ناك

 « هتايناكما دودح ىف ( ةيركسعلا ) ةيرورضلا ريبادتلا عسج دخت
 لحتت كلذبو « ايكرتب دجنتسي نأ قحلا هل سل ويدخلا نا كلذ ىنعمو

 ةدانسلا لحم ةيضتنلا ةليلدتلا ةداسلا لحتو اك رت لج ا رتخلا
 مل ةداملا اهيللع تصن ىتلا ريبادتلا نا : اسماخ ه ةتباثلا ةسوناقلا

 ىلع ةفافتالا اهضرفت ىتلا طورششلا ذفنت مارتحا ه الا صخت ال

 ويدخلا ةطلس نم دح كلذ ىفو « ةانقلا لمعتست ىتلا ةبرحلا نفسلا
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 دحاو صن دزي مل : اسداس ٠ اهلك ةيقافتالا ذيفنت ىلع فارشالا ىف
 قوقحلا لصأ ىه ةدايسلا هذه نا عم ةيميلقالا ةداسلا ىلع حيرص
 ةحاص اهراتتعاب ايكرن ةيحنت كلذب تدارأ ارتلحنا لعلو ٠ اهلك

 قوقحؤ ةانقلا ةدحح نا ضرف ىلع اريخأو : اعباس ٠ رصم عم ةداسلا
 ةدحح ضقنب ةلضفك ( ه ) ةداملا ناف ةيقافتالا ىف ةلماك ةدكؤم ةدايسلا
 لؤدلا نم لوصحلا ىلا ىمرت ىهو ٠ اعيمج ةدايسلا قوقحو ةانقلا
 ريغ هزكرم حيحصتو.لالتحالاب فارتعالا ىلع « رشامم ريغ قيرطب
 ةيامحلا ىنعم اذه ىفو  رصم نع عافدلا قحبب هل ميلستلاب « ىعرشلا

 قحبو ةوقلاب اهجارخا لواحت « ةيدتعم » ةلود ةيأ دض  اضيأ .
 ارتلجنا نأ مولعمو ٠ ةينطولا تاكرحلا عمقو ماظنلا ىلع ةظفاحملا

 هترونو ىبارع دض شرعلاو ماظنلا ىلع ةظفاحملا ةححب رصم تلتحا
 ةنس ىف لشفتس فلوو دنومرد عم ءالخلا تاضوافم نا اضيأ مولعمو
 « لقالقلاو » تاكرحلا عمقل ةدوعلا قحب ارتلجنا كلسمت ببسي ملال
 ٠ ماظنلا ىلع ةظفاحملاو

 هساسأ نم ىزيلجنالا عورشملا ضقانيف ىسنرفلا عورشملا امأ
 مدع ىلع * ةداملا ىفو رورملا ةيرح ىلع ىلوالا ةداملا ىف صني وهو

 مدعو اهفراشم ىف وأ ةانقلا ىلع ةيركسع طقن وأ تانيصحت ةماقا
 * خلا .٠ ىميلقا وأ ىراجت صاخ زايتما ىأ ىلع لوصحلل ىعسلا
 ذاختا ىف ةيرصملا ةموكحلا قح دكأت ىلع ةسداسلا ةداملا ىفو

 عاقدلل < ناطلسلا نم ةلوخملا قوقحلا قاطن ىف ةمزاللا ريبادتلا
 ىلاعلا بابلاب < موزللا دنع « داحتتسالا ىف اهقح ىقو « دالبلا نع

 ةصاخلا « ةدايسلا قوقح » ديكأت ىلع م ةداملا ىفو « ةدقاعتملا لودلاو

 ىف عورشملا اذهو ٠ ويدخلاب ةصاخلا « ةيميلقالا قوقحلا » و ناطلسلاب

 ىتح « ارتلجنال ةبسسنلاب ايكرتو رصم ةداسس قوقح دكؤي هتلمج
 هذه نم صقتبي هنكلو « لخدتلا وأ ءاقبلا قح نم ارتلجنا مرحي
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 هيلع تصن ىذلا ليودتلا قيرط نم اهحللاصمو لودلل ةسنلاب قوقحلا

 ش : 6 ةداملا

 خرؤملا ةردنل حرس نع ةنفولا لودلا ىبودنم نم ةنل فلأتت »

 رباني ” غالب هساسأ ىف هيشي حيرصتلا اذه ) م86 ةنم سرام ةا/

 .لودلا هذهل ةعباتلا سيلوملا نفس داوق مهيدعاسم نمو ( م“ ةنس

 .بودنمو ةينامثعاا ةموكحلا نع بودنم نمو « ةانقلا روغُ ىف ةمدقملاو

 ةيامحي لفكتلا ةنحللا هذه ةمهم نوكتسو ٠ ةيرصملا ةموكللا نع

 نامض ىلع « سيوسلا ةكوش عم قافتالاب « لمعت نا اهيلعو ٠ ةانقلا

 ىلع « ةماع ةفضب « فرشت نأو « سسلوبلاو ةحالملا نيناوق قسبطت

 ,ىتلا تاحارتقالاب لودلا طيحمت نأو « ةيلاخلا ةقافتالا داوم دفنت

 « ذيفنتلا اذه نامضل ةسانم اهارت

 ةيماح تامئقانم راثم نوكتس ىسرفلا عورشملا نم 4 ةداملا هذه

 + ةصاخ ةفصب ارتلجنا عافد ىلع ةياهنلا ىف مطحتتسو : رمتملا ىف

 .ىلع ىلود فارشا ماظن داجيا ىلا ىمري ناك عورشملا اذه نا رهاظو

 ةكرشلا قوقحو رصم قوقح ناسح ىلع كلذ ناك ولو « ةانقلا

 ,ىف هنم دوصقملا ناك < فارشالا اذه نا عقاولاو < اهسفن ةسسنرفلا

 اهب فرتمعملا ةكرشلا قوقحو ةبمسلقالا ةداسسلا قوقح ةيامح ةقيقحلا

 .ىف.الا ةيحانلا هذه نم 4 ةداملا ىف ببع الو ٠ اهيلع لتحملا ءالتسا نم

 اهتفص ىلع صنلا وأ اهل لجأ ديدحت نود ةانقلا ىف ةلود ةنْل ءاشنا ٠

 « لالتحالا فورظ ديلو ناك ليودتلا اذه ناو اصوصخ ةشقولا

 هناك حرتسقلا ليودستلا نا نع رظنلا فرصب كلذو + هلاوزب لوزي

 ٠ هساسأ نم الطاب

 نسحي ةيعرفلا ةنجللا ىف ترج ىتلا تاشقانملل ضرعن نا لضو

 اريرقت عفر < تاشئفانملا هذه ةياهن ىف ء اسرق بودنم نا ركذت نأ انه

 ةنجللا عورشم ىف ةيساسألا فالخلا هجوأ نع ةماعلا ةنحللا ىلا
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 نوكم نأب امناطيرب وبودنم كسمتي » : هلوق ىف اهصخلف ةيعرفلا
 فارشالاب لب بسحف ةدهاعملا ذيفنتب ال ةفلكملا ىه ةسدلقالا ةطلسلا

 فارشالا رمأ كرت اسارف وبودنم ىري نيح ىف «اضيأ ذضنتلا اذه ىلع
 « انكرت نم بودنم اهسآري ةيلود ةنْطل ةطساوب ةلثمم لودلل

 رن د6 د

 ١مم ةئس ويام 5 ىف ةععرفلا ةنحللا تدقعنا : ىلودلا فارشالا

 ىسرفلا ةيقافتالا عورشم نم 4 ةداملا ةشقانم ىلا .ءالمز سئرلا اعدو

 ىلع ةمظتنمو ةميدتسم ةفصي فارشالل ةيلود ةنل ءاشناب » ةصاخلا

 ضرع دقو ٠ سوسلا ةانق ىف رورملا ةيرحب ةصاخلا ةدهاعملا ذفنت

 : اهصن اذهو اهليدعت دعب ةداملا

 ىلثم نم ةفلؤم ةنخل ايكرت نم صاخ بودنم ةسائرب عمتجت »
 نع بودنم اهللا مضتيس ىتلاو « ةردنل حرصت ىلع ةعقوملا لودلا

 ةانقلا ةيامحب لفكتلا ةنحللا هذه ةمهم نوكتسو « ةيرصملا ةموكحلا

 «سيلوبلاو ةحالملا نيناوف قيبطت نامضل سيوسلا ةكرش عم نواعتلاو

 « ةيلاخلا ةدهاعملا داوم ذيفنت ىلع « اهتاصاصتخا دودح ىف « فرشتو

 اهذيفنت نسل ةسسانم اهارن ىتلا ريبادتلاب املع لودلا طبحتو

 ساسم ىأ اهل نوكي نل ةنجللا هذه ةفظو نأ هيلع قفتملا نمو
 « ناطلسلا ةلالخلا بحاصل ىتلا ةداسسلا قوقحب

 ىلا ةيروهمجلا ةموكح تعد ىتلا بابسألا حرش ةداملا ةوالت دعبو
 : لاقف اهضرع

 تقفاو ىتلا ( ماعلا عورشملا نم ) رششعلا داوملا ىف ةنجللا نا »
 قلعتي اميف دبألا ىلا دوس نأ بجي ىتلا ءىدامملا تسرأ دق اهيلع
 اذه لك نكلو ٠ هنع ضخمتت ىذلا ماظنلاو ةانقلا لامعتسا ةيرحب,

 ايدج ريكفتلا نود ءىذابملا نالعاب انضتكا اذا ائرع بهذي دق دوهجملا

 ءىدابملا دوست نأ اهنأش نم ىتلا لئاسولا ىف
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 قاطن ىف لخدي ىذلا ىسترفلا حارتقالا نم ضرغلا وه اذهو »
 وهو « لودلا ىلا ليفتارج دروللا غالب اهيلا راشأ ىتلا تارورضلا
 بجي هنا » : غاللا ركذ دقو ٠ هنف صقنلا دسيو همتي لاح ةيأ ىلع

 ٠ « اهيلع ةضورفملا طورشلا ذيفنت ىلع ةانقلا ىف ةمبرحلا نفسلا ماغرا

 تقو ىف ةدهاعملا ذيفنت ىلع لمعلا ىفكي ال نكلو « نسح اذهو

 اضيأ ملسلا تقو ىف اهذيفنت مارتحا ىلع لمعلا بجي لب < برحلا

 «كش الب ىه ةريكلا ةمهملا هذه نا ىرت ةيروهمجلا ةموكح نا »

 اهنكلو « ةيميلقالا ةطلسلا قح نم « ليفنارج غالب ىف ءاج امك

 لودلا ىلا لكوي نأو « ةطلسلا هذه نم اللق دحلا بحي هنا دقتعت

 عيمجلل لفكي فارشا « ةمهملا هذه ىلع ىلعألا فارشالا رمأ ةدقاعتملا
 ةمهملاب مايقلل اهنم دب ال ةطلس ةيرصملا ةموكحللو ةلدام تانامض

 اهقتاع ىلع ةاقلملا

 اهدي ةضق ىف عضت نأ عيطتست ال اهدحو ةيميلقالا ةلودلا نا »
 نود <« رصم ىلا لكت نأ ابوروأ عيطتست نلو ٠ ملاعلا ةراحتت ريصم

 « ةدهاعملا دفنت ةمهم طاشحا وأ دح
 اذه ىلع فارشالاو ةدهاعملا دفنت نيب حوضوب بودنملا زيم دقو

 بحي ذيفنتلا لامعأ تناك اذا هنا دقتعت هتموكح نا » : لاقف ذفنتلا
 نوكي نأ بحسب فارشالا ناف « ةانقلا ةكرشو ةسسلقالا ةطلسلل اهكرت

 ةدايسلا ةبحاص ةلودلا عم قافتالاب لودلا ىلثمم نأش نم
 ةنلطل لكش ىف فارشالا اذه لعجي ىذلا ىسرفلا عورشملا نا »

 ةنوطلا رهن ماظن ىلا ريش نأ انيسحو « ةسامولبد قباوس ىلا دنتسي

 تدجوأ ىتلا ةيسايسلا قيئاوملا ذيفنت ىلع فرشت ةنوطلا ةنل ناف
 « ىلوتت اهنا لب « بسحف كلذ سيلو ٠ رهنلا اذهل صاخلا ماظنلا

 ىتلا تارارقلا عيمج ذيفنت « ةصاخلا اهتنازيمبو « اهلامع ةطساوب

 تاطلس كلمت ةهنجللا نا كش ألو ٠ اهتمهم حور عم قفنت اهارت
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 .. رهنلا ةقطنم ىف ةدايسلا ةبحاص عقاولا ىف اهلعجنا ةجردبي ةعساو
 امنف < ىدملا اذه ىلا ٍباهذلا رت مل ةيسنرفلا ةموكحلا نأ ىلع »

 ةانقلا ةكرسشل صاخلا زكرملاو ىلاعلا باملل امارتحا « ةانقلاب قلعتي

 تانامضلا نم ءزجب لقألا ىلع ذخألا ةرورض ىرت ىهو ٠ ةلاعلا
 « ةنوطلا رهن ىف ةلحاسلا ريغو ةيلحاسلا لودلا اهب تدرفنا ىتلا

 ةنخل ماظن نا » : لاق « اديؤم رجللاو اسمنلا بودنم ضهن مث

 تحبت ةعقاو ةقطنم ىف ىلود ماظن ةماقال ةقباس قلخي, ةيبوروألا ةنوطلا

 « ىرخألا لودلل ىربكلا حلاصملا ىقتلم اهنكلو « ةدحاو ةلود ةدايس

 رجلا برات و ييباوتلا حارتقالا نيبودنملا مظعم ديأ ام دعبو

 : لاق < هيلع هضارتعا باسأ حرشو

 .ساسأ ىلع ةمئاق <« نيبودنملا نم ددع ىأر ىف « 4 ةداملا نا »

 دوجو ال هباشتلا اذه نا عم ةنوطلا رهنو سيوسلا ةانق نيب هباشت

 ا : نأ ٠ قالطالا ىلع هل

 < ةلودلا ةنجللا ءاشئا تقو ىف « ةيداملا هتلاح' تناك دقو « ةريثك

 ٠ رهنلا عاق ريهطتل ةريك لاغشأب مابقلا نم دب ال ناكف ةحالملا قوعت
 نم ةلود لك نيناوقل ىلاوتلاب عضخت هزاتحت ىتلا نفسلا تناك الو

 م لا يا ا
 ةففيرعت » داحباو < ةحالملل ةدحوم نيناوق نسو هعيمج رهنلا

 نيفظوملا نم ريبك ددع لامعتساو ةمخض لامعأ زاحناو « موسرلل
 هفارشالاو ةعونتملا ضارغألا هذه قيقحتلو ٠ ةحالملا نوئش ةرادال

 يارا هل هنااا وس نك يلام رتل ماظن نع

 «هددصب نحن ىذلا عملا نيبو كلتك ةلاح نيب نذا هش ىأف »

 ؟ سيوسلا ةانف ىف رورملا ةيرح نامض عوضوم
 ةصاخ ةكرشل ةعبات ىهو « ةدحاو ةلود ضرأ ىف دتمت ةانقلا نا »

 ةكرشلا تذفن دقو ٠ ةسيلقالا ةلودلا نيناوقو تازاتتما اهمكحت
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 ةصاخلا اهحئاولب ةحالملا ريدت اهنأ امك اهلامب هلك ةانقلا عورشم

 اهلك ىحاونلا هذه نمف ٠ نيفلاو نيفظوملا نم ريبك ددع ةنوعمبو

 ديدح ةكس ةكرش.نيبو سيوسلا ةانق ةكرش نيب قرف دجوي ال
 .« ةكرشلا نوؤش ىف لخدتلا لواحن نذا اذاملف ٠ رصم قرتخت

 نفسلا عم ال تابوعص ةيبأ مقت مل ةانقلا حاتتفا ذنم هناو اصوصخ

 +٠ مان" ماظنب رومألا تراس دقو ٠ ةيبرخلا نفسلا عم الو ةيراجتلا

 نوكيسةانقلا ىف ةحالملا نوؤش ىف ةيلود ةنْل بناج نم لخدن لكف
 بيغي ال نا بجيو + ةريثك حاون نم اراض نوكيس لب « عفنلا ميدع

 حلاصم ىلع اهحلاصم قوفتت ىتلا ىمظعلا ايناطيرب نا ناهذألا نع

 بلطت ال « ةانقلا ةراجت نم ةئاملا ىف م6 اهتراجت لثمت ذا « عبمجلا

 ةدايزو ةيافكلا ةيلاخلا تانامضلا ىفف <« ىرخأ تانامض

 ( ! ) ةيناطيربلا ةموكحلا لاب ىلع رطخت مل ةنْط نيوكت ةركف نا »
 ةلودلل كرتت « مقر ةطقنلا نا ٠ غالبلا طقن ىف ركذ اهل سيلو

 حارتقالا نوكي كلذبو ٠ ةدهاعملا ذيفنت مارتحا ةمهم اهدحو ةيمللقالا

 نأ ملعت ةيعرفلا ةنجللاو ٠ صنلا اذه نم امامت ضيقنلا ىلع ىسرفلا

 قافتالل ىساسأ طرش غالبلا نم ةدعاقلا هذه وأ ةطقنلا هذه لوبق
 « هدقع وجرم لا

 نا » : لاقو ىناثلا ىزيلجنالا بودنملا < نسلو سرفير ماق مث

 هاجت اهضعب ةانقلا ىلع ثالث تاطلس عضو هانعم ةيلود ةنحل ءاشنا

 4 + ) ةبمللقالا ةلودلا اهراشعاب ةيرصملا ةموكحلا  ىلوألا : ضعب
 « ةدهاعملا ىضتقمب ةيلودلا ةنحللا ( ” ) اهتزاتما ىضتقمب ةكرشلا

 ىنوناقلا راشتسملاو ىلاطيالا ىناثلا بودنملا « ىنوتناريب ملكتو

 قحلا نا دقتعي هنا » : لاقف « ةنلاطيالا ةبجراخلا ةرازوب ىماسسلاو

 نوكي نال حلصي ال ةنوطلا رهن ةديح مظني ىذلا ىفرعلاو ىخيراتلا

 خيرات نأ ٠ سروسلا ةانف ىلع 4 ةداملا قيبطتل اهيلا دانتسالا نكمي ةقباس
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 لودلا ةعومجم ىف ايكرت تلخد مرقلا برح دعب : فورعم عوضوملا
 تابصم ةقطنم « لزانتلا قيرط نم « اهتداس ىلا تداعو ىربكلا

 ىف ةدقاعتملا « عبسلا لودلل ةصرفلا كلذب تحيتأف اهعيمج ةنوطلا

 ىعضاو نكلو « رهنلا ةحالم ميظنت ىف لخدتلل « سراب ةدهاعم

 قوقح نيبو ىبودوألا فارشالا نيب اوزيمي نا مهتفي مل ةدهاعملا

 ىلا < نيتئس دعب < ةيبوروالا ةنحللا درت نأ ررقتو « ةللحاسلا لودلا

 لامعالا ذيفنت اهتفظو تناكو . اهتاصاصتخا م ةيلحاسلا لودلا ةنحل

 رحبلا قطانم ىفو اشتاكازبا دعب ةحلاص ةحالملا لعل ةيرورضلا

 ةحالملا نيناوق عضو ةيلحاسلا لودلا ةنلط ةفيظو تناكو ٠ ةرواحملا

 دعب « اهيلع ةظفاحملاو ةحالملا ةناصل دادعتسالاو لحاوسلا سلوبو

 ٠ ةِفقاصملا رحبلا ءازجأو تاصملا ىف < ةبوروألا ةنحللا لح

 نيبكرم ءاقبا ىف قحلا لودلل ناك م نيناوقلا ذيفنت نامض لجألو ه

 .٠ تابصملا ىف نيفيفخ
 لحاسلا تاموكح بلاطمب سيراب رمتؤم مامتها نيتي مدقت امم »

 ءاضيا ررقت دقو ٠ ةيلودلا ةراجتلا ةيرح تاجاحب همامتهاو ةينطولا

 تاتيصختت ةماقا ميرحتو رهنلا ةديحح ىلع صنلا < نيبراحملل ةسنلاب

2 
 ةدهاعم صوص: نم ةسسوروألا ةنحلل ةتقؤملا ةفصلا ترهظ دقو »

 تلاطأ مث « تاونس سمخ ةدلل ةنحللا لجأ تدم ىتلا 1455 ةئسا

 ةدهاعم تءاج مث ... ىرخا ةنس ةرشع ىتنثا اهتدم ( ةردنل ةدهاعم )

 نال هلحاوس ةيسنجو رهنلا ىف ةحالملا ماظن تريغو ا/4 ةنس نيلرب

 هذه نم رهنلا بصمو ايلك عرف ىلع ايبباراسب ىضارأ اهتداعتساب ايسور
 .. ةلحاس ةلود تحصأ ةيحانلا

 ثبحو <« ىلود رهن نع ةرملاب فلتخي رخآ ءىش سيوسلا ةانق نا »

 سرامي, كرتشم ىلود ماظن داجيا ىلا ةجاح ال ةيلحاس لود دجوت ال
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 اهتتاصو ةانقلا ةراداب قلعتي ام لك و حووووصتدخدمص ةدايسلا قح

 ةححان نم « ةانقلا ىلا رظنلا بحي, هنا ىلع ٠ تانامرفلا هتددح د

 لاملا سأرو ناسالا ةيرقبع هتقلخ الود ازاغوب اهراشعاب < ىرخأ
 فارشال اهعضخي مل هنكلو زيغاوملا ةيرجسي فرتعي نوناقلاو ٠ ىلودلا

 *دقو ٠ لحاوسلا كلتمت ىتلا ةلودلا ضرأ ىف عمتجت ةيلود ناجل
 ىف ءاج ذا رخآ هجو لودلل ناكو « رصمب صتخي اميف ةيآلا تسكع

 ةرورض ىلع تعمجأ دق لودلا نا ىلا ًارظن » : صنلاب ةردنل غالب

 ىف لفكي ىئاهن ماظن ءاشنال ةقافتا دقع ىلا فدهت تاضوافم ءارجا

 « خلا ةانقلا مادختسا ةيرح « لودلا عيمجل « تقو لك

 ىعاد ال هنا » : لاقو ةفلتخملا لولحلا ايلاطيا بودنم ضرعتسا مث

 اهئاضعأ ةمهم ةسساسس ةئه رصم ىف دجوت ذا ةصاخ ةنل ءاشال
 ىف « مهتاجاو نم نا امك « اهمارتحاو تادهاعملا ذيفنت ىلع رهسلا

 قوقحو صاخشأو كالمأ ةيامح « لقالقلا نمز ىف وأ برحلا نمز

 ١ « مهاياعرو مهلود
 ١مزؤو ةنس ويام 1١ ىف ةدقعنملا ةصعرفلا ةنجللا ةسلج ىفو

 مالكلا' ًادتباو 4 ةداملا سفن ىف ةشقانملا ترمتسا ( 98 مقر رضحم.)

 بودنم دارا قباسلا عامتجالا رخا ىف » : لاقيناطيرب بودنم

 نسوسلا ةانف ةلئامم < رورملا ةيرحب قلعت اميف < رحملاو اسمنلا

 ىف ءايتنلا نفس :لازقا لا دش ع يرض نب لدع ىلا تقلا

 : نوناقلا

 نيفلؤملا كئلوأ نأ ىلا رظنلا تفلي ىمظعلا ايناطيرب بودنم نا ه

 اهتأشنأ ةيعانص تارمم نع ال ةيعبط قياضم نع نوملكتي اوناك :

 اقالطا ميلستلا نكمي الو ٠ ةلقتسم ةلود ضرأ ىلع ةيرشبلا ةعانصلا

 ىلع « عونلا اذه نم ىتلا تالصاوملا قرط نم « رورملا قح نأب
 اميفو ٠ ىلود:قافترال عضخب < نيرحب نيب لصت اهنا نم مغرلا

 -هإ اد



 .نوناقلا وأ عقاولا نم هل دنس ال قافترا كلذف سيوسلا ةانقب صتخي

 | « ىرحب قيضم نيبو سيوسلا ةانق نيب هبش ىأ دجوي ال ذا

 اهنفو اهدراوم ةوقو ةكرشلا نع ايناطيرب بودسنم ملكت م
 سوفنلا ضعب رواسي ىذلا قلقلا ىلا همالك ماتخ- ىف رإشأو « اهماظنو

 ' ىعاد ال » : لاقف ةكرشلا زاتما لجأ ءاهتنا دعب ةانقلا لمقتسم نع

 ءىدابم عضو « ةيلاخلا ةدهاعملا ئف ىفكيو + نهارلا تقولا ىف قلقلل

 ءارجا رمأ ةمداقلا لاجألل كرت نأ ىلع « لددت الو ريغتت ال ةتبان
 « فورظلا اهللا وعدم دق ىتلا تاليدعتلا

 وع # 8#

 راصتناب تهتنا دقو ةيماح ةكرعم تناك ليودتلا ةكرعم نا عقاولا

 لودلا ىلثمم ىلا ىرظنلا فارشالا لوكوب صاحلا ىلاطيالا حارتقالا

 امأ ٠ ةيرصملا ةموكحلا ىلا لماكلا ىلعفلاو ةئيح مهتفصب رصه ىف

 تمظتنا دقف ( ارتلحنال ةبسنلاب ) ةداسلا ةكرعم « ىرخألا ةكرعملا

 لك ىف رواديو طواحي نيقيرفلا الك ناكو « ةدهامملا داوم مظعم

 ةقحلا عازنلا نكلو ٠ ةداسسلا هذهب قلعت“ ةملك لك ىفو ةغص

 *قيرفلك دنع ضارغألا نيابت ىف وأ ضرغلا حوضو مدع ىف ناك
 نيبو ةيرصملا ةدايسلا نيب ارسف قيوتلا ديري ناك ارتلجنا قيرفف
 ديرب ناك اسنرف همعزتت ىذلا قيرفلاو <« صاخلا ارتلحنا زكرم

 * نيضيقنلا نيب عمجلا ىأ ةدايسلا نيبو ىرادالا ليودتلا نيب قيفوتلا

 ىذلا صالخالا مدع ىف ناك اهلك تابوعصلا ردصم نا ةقيقحلاو

 ةقرب ىف < ةردنل ىف اسارف ريفس ىور + ةفلتخملا تاسايسلا هجوي

 دروللا نيبو هنبب ترج ةشقانم نا » : 1441 ةنس ةينوي. , خيراتب هل

 ةلأسمك عورمشملا طقن ضعب ىلع فالخلا صوصخب ىربسلاس
 ليقسلا دجي ملف « ٠٠ ىلاعلا بابلاو ويدخلا ةطساوب ةانقلا نع عافدلا
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 أشنم نا » : الئاق ةحيرص ةكرح ىف دروللا ىلا تافتلالا نم ادب

 ءوس ىف نكلو ( ٠٠ غيصلا ىف ىأ ) كانه نكي مل اهلك تابوعصلا

 ديري رخآلا نأب منتقم امهنم لكف ٠ اسنرفو ارتلجنا نيب لدابتملا نظلا
 ةانقلا ةدحح نامض نأب » : همالك ريفسلا متخو « ةانقلا ىلع ءالمتسالا

 « فالخلا ةيوستو نظلا ءوس ةلازاب ليفك ريخ ةيلود ةشافتا ىف

 ىنموليودتلا ءارو نم ىمرت « انيأر امك « العف اسرف تناك دقو

 ةانقلا ىلع ةنميهلا ىلا < هنع انملكت ىذلا « ميدقلا ارتلجنا عورشم

 ةكرشلا دوجوو <« رصم ىف ىئاقثلاو ىمايسلاو ىلاملا اهزك رم لضفب
 ارتلحتا تناكو ٠ فارشالا ىف اهعم لودلا نماضتو < ةيسنرفلا

 بقر الب ةلعفلا ةداسلاب دارفنالا نم نكمتتل ليودتلا براحت

 ىف غبص امك « ليودتلا نم ديرتنا تناك : كلذ نم رثكأو « اهبساحي

 ٠ رصم ىف ىعرشلا ريغ اهزكرم ححصي نأ « اهعورشم
 ىلع امئاق اميدق ايزلحتا اعورشم تنمت امل ةصلخم اصرف تناك ولو

 ساسأ +٠ ةانقو < رهن ىأو « رهن نيب ةلئاملا نم ميلس ريغ ساسأ

 فالاتخا نا ىلع . ايلاطيا بودنم لاق امك ةقباس نوكي نأ حلصي ال

 ةسارد ىف رمتؤملا حاجت ىلع دعاس رمتؤملا ىف اسنرفو ارتلجتا
 ىمرأ ىتح ثحبلا نم اهتقح اهافو الا ةيحان كرتي ملف عوضوملا
 ةحيحص ةيلود ةهافتال دعاوقلا

 نينا ول للك ضوفلا ل نه

 ءاهتنا دعب رمتؤملا نا ررقن نأب ناالا ىفتكتو « فارشالا ةلأسم ىف
 حورلا هنم تبهذ ىرادالا ليودتلا عورشم ةشقانم نم ةيعرفلا هتنمل

 دكؤت ةديدج داوم لاخدا ىف ةبغرلا ىلا هعومجم ىف هحتاو ةييزملا

 مل داوملا هذه تناك نثلو ٠ ءادتعا لك نم اهنمؤتو ةيميلقالا ةدايسلا

 عنمي ال كلذ ناف < ارتلجنا ضارتعا ببسي ةبقافتالا ىف رثأ اهل رهظي

 تثدح دقف « ةديحلاب قلعتي ام داوملا هذه مهأ لعلو اهب مامتهالا نم

 - ها"



 ٠ اهلوح ةزيثك تاشقانم ةماعلا ةنحللا ىفو ةبعرفلا ةنجللا ىف

 هينويو ىف تدقعنا ىتلا ةماعلا ةنحللا ةسلج ىف ايسور بودنم لاق
 .ةيلودلا ةنحللا فئلأت تقبس ىتلا ةسامولبدلا قئاثولا نا » : مه ةنس

 امي تانامضلا عيمجب عورشملا ةطاحا ىف ةديكألا ةغرلا ىلع لدت
 انلدت ةطيرخلا ىلع ةدحاو ةرظن ناو ةيميلقالا رصم هامو ةانقلاب قلعتي

 رمألاو « عساولا رحبلاب لصتت ضيبألا رحبلا ةهج نم ةانقلا نأ ىلع

 ,قيض رحب ىرجي ثيح بونملا ىف سيوسلا ةهج نم كلذ فلاخي
 رمحالا رحبلا ةعس نأ ىلع ٠ ىعانصلا رمملل ىعيط رارمتساب هبشا

 .هاومألا ةقيمع ريغ ةديدع نكامأ دوجو سبسب لءاضتت نا ثملن ال اهلك

 .لحاوسلا ءازاب ةحالملال عجب امم ءاملاتحت ةيفختم ناجرم نم روخصو
 عورشملا صني مل اذا هنا كش الو ٠ راطخألاب ةفوفحمو ادج ةرعو

 دسللةضرعم لظتس ةانقلا ناف رمحألا رحبلا هانمب صاخ نامض ىلع

 ؟بولحلا نم
 .نكمي ال ةزوجتهلا رمحألا سلا لحاوس ةراجت نأ ١ + لاق 5

 .ىف داري ىتلا ةراجتلاو تالصاوملا نأل ةملاعلا ةراجتلا ىف اهباستحا

 , .برخلا ثداوح نم نمأمب اهلعجو اهتيرح ةلافك فرظ لكو تقو لك

 .نم تاطيحملا ربع ريست ىتلا ةيملاعلا تالصاوملاو ةراجتلا ىوس تسيل
 اهتاكلتممو اهتارمعتسمب ايوروأ لود لصتو سيوسلا ةانف قيرط

 .بحبف < ىصقألا قرشلا ىفو .بونملا ىصقأ ىف ةيراحتلا اهناشنمو

 رحبلا هايم ةفيح لفكي ةيلاخلا ةدهاعملا ىف صن عضو هذه ةلاخلاو

 .ةحشن لقأ هل تسل ًالايخ ةدهاعملا تحبصأ الاو اهنم ءزج وأ رمحألا

 .ةصاخ ةيلمعلا ةنجللا ةمهم نا ءاضعألا ضعبو سئئرلا نلعأ دقو

 .لخادم ةيرح ةلافك نا » : ىمورلا بودنملا لاقف طقف ةسدلقالا هاملاب

 مل اذا هنا » : فاضأ مث « ةدياحملا هاملا ةقطنم ىف عسوتلا متحت ةانقلا
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 قلعتي اميف لودلا عممج نيب ةاواسملا تناك كلذ ىف صن ىأ عضوي

 « رثكأ ال ارهظم « ةانقلا مادختسا ةيرحب

 ىدؤيسىمورلا حارتقالا نا عقاولا » : لاقف ايئاطيا بودنم ملكتو
 نالعا عم ىتح نكلو هعيمج رمحألا رحبلا ةديح نالعا ىلا امتح

 ْئف دورملا ةيرخ لفكت نل ةديحلا هذه ناف هلك رمح الا رحبلا ةديح
 نالعا نم اتي دب ال ذا اسور بودنم اهديرب ىتلا ةجردلاب ةانقلا

 رحبلل ىبونجلا لخدملا ىأ ميرب ةريزجو ندع جيلخ ةديح
 هذه نم ىفاكلا نامضلا قياضملا ةيرخ ًادس ىف لعلو « رمحألا
 « ٠٠ ةحننلا

 ةدمحمتت الو رمحألا رحبلا ةديحب الا منت ال ةانقلا ةديح نأ رهاظ
 ىف هلخادم نع ةيزيلحنالا ةرطبسلا تلاز اذا الا رمحألا رحللا
 بتك ٠ اهلك رصم ةديح اضيأ بلطتت ةانقلا ةديحو « ميربو ندع

 ةنس ةيلوي ”9 خيراتب ىربسلاس دروللا ىلا اسنرف ةبجراخ ريزو

 رصم ةديح مايآالا نم موي ىف ققحتت نأ اننامأ ربكأ نا » : ملل
 « ةانقلا ةدمل ةممتم نوكتل اهعمج

 ارهظم اهرابتعاي ةديحلا هركتو ةيلودلا هركت ارتلجنا نا عقاولاو

 ىلع ارتلجتا تضرتعا كلذل ٠ ةاواسملا ةيلودلا ساسأ نال ةيلودلل

 اياعو 6 ةياهالا ناو ةداملا ىهو ىبسرفلا عورملا نب مذدالا

 : اهصن اذهو م« ةدام مهأ 1

 ىف ةاواسملا آدبمب المع < ةدقاعتملا لودلا نيب هيلع قفتملا نم »

 اهيلع موقت ىتلا ةيماس الإ ءىدانملا دحأ وهو « ةانقلا لامعتسا 1

 +”تانتلاب .قلعتي انف © لوتحلا اهاذكلا بف ذل نأ + ةدفانلا دع

 ةيلود تاقافتا ةيأ ىف < ةيراجتت وأ ةيميلقا تازامتما وأ ايازم ةيأ ىلع
 ةلودلا اهراشعاب اهقوقحب ةظفتحم ( انكرت ) لظن' نأ ىلع « دقعت دق

 « ةسيلقالا ةدايسلا ةحاص
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 ىهو « اهتايوتحمو اهلولدمل دح ال مخضلا اهزاجيإا ىلع ةداملا هذهف

 ةيققافتالا ىف ىرخألا داوملا عيمج هيلع رودت ىذلا روحملا تسيل

 ٠ ةيلودلاتافالعلا مظنت ىتلا تادهاعملا عيمج روحم ىه لي « بسحف

 ىباسألا أدملا هنكلو ةيساسألا ءىداملا دحأ نسل م ةاواسملا دس نأل
 ىلع ةيقافتالا تصن أدملا اذهل اقسطتو ٠ اعمج تادهاعملاو ةقافتالل
 ش ىلع ةظفاحملاو عافدلا قحي قلعتي اميف ايكرتو رصم ةدامس مارتحا

 ىف ءاج ( اهلالتحال ًاريربت قحلا اذه ديرت ارتلجنتا تناكو ) . ماظنلا

 ريبادتلا عم و ا و ه و 4 داوملا ماكحأ ضراعتت ال كلذك ه ٠١ ةداملا

 تامرفلا دودح ىف اهذاختا ويدخلا ومسو ناطلسلا ةمظعىرب دق ىتلا

 تانامرفلا دودح ىفو « ةصاخلا امهتاوف ةطساوب « انمضيل « هل ةلوخملا

 ٠ « ماعلا ماظنلا ىلع ةظفاحملاو رصم نع عافدلا « ةحونمملا

 ديدش ضارتعا راثم ( ةصاخلا امهتاوق ةطساوب ) ةرقفلا تناكو

 رصم نع عافدلا رمأ لكوي نأ ديرت تناك اهنأال « ارتلجنا بناج نم

 .ىلا ىأ « امهئافلح » ىلا لب امهدحو ايكرتو رصم ىلا ال ةانقلاو

 كلذب ديرت ىتلا « ةفيلخلا » ارتلجتا ىلا ٠٠ « تاذلاب اونيعي مل ءافلح »

 هب افرتعم اصاخ ازكرم اهسفنل لتحت نأو لودلا لحم لحت نا
 ريغسل .ىريسلاس دروللا حرص دوو ٠ اال ةداملا مم ضراعتي, امم

 هدحو ويدخلل كرتي نا بجي ناك هنأب » مإل ةنس ويام ١١ ىف اسرف
 ىلع ةظفاحملل ةمزاللا تاريبدتلا اهاضتقمب ذختي ىتلا فورظلا ريدقت

 ةصاخلا هتاوق ةطساوب تاريبدتلا هذه ذضنت نوكي نأو ةانقلا ةمالس

 « ؟0هئافلح تاوقو

 ىلع امئاد لمعت ت 5550000 ىلا ةراشا ال هنا ظحاليو

 تصن امك ٠١+ ناطلسلا قوقحو <« ةيبكرتلا ةداسسلا قوقح لهاجت

 هينوي ٠١ ىربسلاس دروللا ىلا اسنرف ريفس نه ٠ ىسنرفلا رفص'الا باتكلا )١(
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 اهتطلس دودح ىف « ةيرصملا ةموكحلا ذختت ال » نأ ىلع ( ه ) ةدال»
 ريبادتلا < ةدهامملا ىف ةررقملا طورشلاو تانامرفلا نم ةدمتسملا

 لئاسولا رفوت مدع ةلاح ىفو « ةدهاعملا هذه .ذيقنت نامضل ةمزاللا

 ةلودلا ةموكحب دحنتست نأ اهيلعرحي« ةيرصملا ةموكملا ىدل ةبفاكلا

 , ٠ « اهعم رواشتلاو ٠٠ ةدقاعتملا لودلا غيلمت اهيلع ىتلا ٠٠ ةينامثعلا

 اهقحو ( انكر  رصم ) ةيميلقالا ةلودلا ةداسس فارتعا كلذ ىفو.

 لودلاب < ةرورضلا دنع ةناعتسالاو ةدهاعملا ذيفنت ىلع فارشالا ىف
 | ٠ ٠ ارتلجناب ال

 ىدحال ةانقلا ىلع ةيركسع ةدعاق ءاشنا عم ضراعتت 19 ةداملاو

 ةانقلا نأب ءاعدالا عم ضراعتت امك ء رصم عم قافتالاب ولو لودلا

 لودلاو ملاعلا نايرش اهنال « ةيروطاربالا ةيروطاربمالا نايرش »
 ىف مويلا لودلا نم قيررف ةبغر عم ضراعتتو « زيبمت نود « اعيمج 1

 ةعفتنملا لودلا نم رخآلا قيرفلاو رصم باسح ىلع ةائنقلاب راثثتسالا

 ةانقلابب
 ةداملا دض اهتففو تفقو ال ضارغألا نع ةهزنم ارتلحنا تناك ولو

 ىف دقعنا ىذلا ةناتسالا رمتؤم نا حضوأ اسارف بودنم نأ عم

 امهددهي ىذلا رطخلاو « ةانقلاو رصم نوؤش ىف رظنلل < 1449 ةنس

 ارتلجنا هتعتو ىذلا روهشملا « ةهازنلا قاثمم » ةمنوب 79ه ىف ردصأ

 : قاثملا وأ دهعلا صن اذهو ؟ لودلا عم اهسفن

 اهنأب < رارقلا اذه ىلع اهوبودنم عقوي ىتلا تاموكملا دهعتت ه

 نع ثحبت ال ةيرصملا ةلأسللا ةيوست نأشب لصحيي قافتا لك ىف

 « اهل اخ زائتما ىلع لوصحلا الو رصم ىضارأ نم ءزج ىأ لالتحا

 « ىرخألات اموكحلا اياعرللوخي ال اهاياعرل ىراجت زايتما لبن ىلع الو
 ىتلا ٠٠ ةيراجتلا وأ ةيميلقالا تازايتمالا نع جرخي ال هلك اذهو

 1! ةداملا اهتركذب
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 نيب تدقع ىتلا ةدهاعملا ىف ىرخأ ةقباس اسارف بودنم ركذ دقو
 .ليرربا 19 ىف ءامنب ةانق صوصخب ىمظعلا انناطيربو ةدحتملا تايالولا

 : اهنم ىلوألا ةداملا صن اذهو ٠ 1مو.٠ هلم

 لمعت ال نأ ىمظعلا اناطيربو ةدحتملا تايالولا نم لك دهعتت »
 . ةيرحبلا ةانقلا ىلع فارشالا قحب « اهتحلصمل « اهدحو رائثتسالا ىلع
 < ةانقلا ىلع نممهت تاماكحتسا وأ انوصح لتحت وأ ميقت ال نأو 27
 وأ ضرفت وأ رمعتست وأ نصحت وأ لتحت ال نأو « اهراوج ىف وأ
 وأ وتتكسوم لحاسو اكيراتسوكو اوجارراكين ىلع ام ةطلس سرامت
 ٠٠ ىطسولا اكيرمأ ىضارأ نم ءزج ىأ
 .ذوفنلا وأ ةيدولا تاقالعلا لالغتسا ىلع امهنم لك لمعت ا

 وك وأ لود ىدحلاب اهطبرت ىتلا « ةفادصلا وأ ةفلاحملا وأ

 اهاياعرل « لوصحلا لسم ىف كلذو « ةانقلا اهنم رمتس ىتلا ىضارألا
 .قوقح وأ انازم ىلع « رشابم ريغ وأ رشابم قيرطب « اهينطاوم وأ
 .ةراجتلاب قلعتي اميف < ىرخ الا ةلودلا ونطاوم وأ اياعر اهب عتمت ال
 | « +٠ ةانقلا ىف ةحالملا وأ

 .ىف ىتح « فارشالاب ةصاخلا ىهو « ةقافتالا نم ( ه) ةداملا تناكو'
 م ىضرت ال « ايلاطيا بودنم اهعضو ىتلا ةئاهنلا ةغضلا

 نم ىرورضلا ردقلاو ةيلك ش ةطلس الا فارشالا نم قت مل اهنا
 ٠ ةداسسلا عم قفتي ىذلا ةماعلا ةباقرلا

 ي# ةداملا

 رهسلاب رصمب اهيبودنم ىلا ةدهاعملا هذه ىلع ةعقوملا لودلا دهغت »

 وأ ةانقلا ةمالس ديدهت هنأش نم رمأ ثودح ةلاح ىفو ٠ اهذيفنت ىلع

 .ةسايرب مهنم ةئالث بلط ىلع ءانب نوروكذملا عمتجي اهيف رورملا ةيرح
 ةرضحلا ةموكح غالبا مهللعو ٠ ةمزاللا ةياعملا ءارجال مهدنمع
 .نامضب ةلضكلا تاءارجالا ذخنتل مهل ودبي ىذلا رطخلاب ةيويدخلا

 - هر



 ,عمتجم نأ بجي تالاحخلا لك ىفو ٠.اهلامعتسا ةيرحو ةانقلا ةيامح

 ةدهاعملا ذضنت نسح نم تشتلل ةنسلا ىف ةرم نوبودنملا

 ةموكحلا هنت صاخ بودنم ةسايرب ةريخألا تاعامتجالا دقعتو »
 .ةيويدخلا ةرضحلا بودنل اضيأ زوحيو ٠ ضرغلا اذهل ةينامثعلا

 ,.باغ ةلاح ىف ةسايرلا ىف قحلا بودنملا اذهلو ٠ عامتجالا روضح
 ىنامثعلا بودنملا

 .لمع لك ةلازاب صاخ عوني ةيلاطملا نيروكذملا نيبودنملل قحيو»

 .ساسملا ىلا ىدؤب ذأ ندوب < دانإا يقص رك عت لك نش دشن

 « ةمأاتلا اهتمالسو ةحالملا ة هب رحب

 .ةمامثغلاةموكحلا بودنم ةساير ىلع ارتلحنا بودنم ضرتعا دقو

 بودنم در ناكو لودلا ىبودنم تاعامتجال ةيرصملا ةموكملا وأ

 ,ىتلا ةلودلا بودنمل امئاد ةسايرلا ىطعت ةيساسسلا ديلاقتلا نا اسنرف
 .فارشالا درجم نا لاح ةيأ ىلعو ٠ ةيبنجأ ةنل اهضرأ ىف عمتجت

 .ىف ةنسلا ىف ةرم الا عمتجت ال ىتلا ةيسايسلا ةثيهلا ىف لئثملا ىئدبملا

 ةانقلا ىف ةميقم ةصاخ ةيلود ةيرادا ةنْخل نيبو اهني ناتشو  ةرهاقلا

 + اهلك ةيقافتالا نأش كلذ ىف م ةداملا نأش ارتلجنا جعزي ناك

 . اقلعم ملال هنس ىلا ه6 ةنس نم ىئاهنلا ,ةيقافتالا عورشم ىقب كلذل

 .كلذو ةريخألا هتاءارجا لطعتو هعومجم ىف هيلع ارتلحتا ضرتمت

 .بهذ ًاريخأو . عوضوملا ةيوسقب ليجعتلا ىف اسنرف حاخلا نم مغرلا ىلع

 -ةيجراخ ريزو عم قفتاو ( مل/ ربوتكا ) سيراب ىلا ىربسلاس دروللا
 .هسسقن تقولا ىف لودلا راطخاو لتقحتب عورشملا لوق ىلع اسنرف

 1 . ظفحتلا اذهب

 ' ( ظفحتلا )
 .ةيرح نامضل يئاهنلا ماظنلا لحست ىتلا ةقافتالا داوم نا »

 .ردقلاب الا ىلاخلا تفولا ىف اهقيلطت نكمي ال سيوسلا ةانق مادختسا

 مه ثهلاا :



 ةربتعم ةلاح ىهو < رصم ىف ةنهارلا ةلاخلا عم هيف مءالتت ىذلا»

 ةيرحل اتئاع نوكت نل ةيلاخلا ةدهاعملا داوم ناف ٠ ةيئانثتساو ةلاقتنا

 « لالتحالا ةدم ءانثأ ىف لمعلا ىف ةيزيلجنالا ةموكحلا

 عورشملا ساسأ ىلع امئاق ىئاهنلا ةقافتالا عورشم ناك ولو

 ٠ ظفحت ىأ نود لاخلا ىف هتلبقل ىزلحتالا

 لودلا ىلع مرح نأ دعب ىزيلجنالا عورشملا نا انه رركتو
 باكتراو ( »* ةدام ) ةانقلا ىف ةرسخذ وأ دونج ىأ لازنا اعمج

 هابم ىف وأ اهل ةعباتلا نيملا ىف وأ ةانقلا ىف ةمئادع وأ ةببرح لامعأ

 ةانقلا ىف اهنيومتو ةببرملا نفسلا زيهجتو ( 8 ةدام ) ةيميلقالا رصم+
 4 و ” او ١ داوملا ناد : درفو ( ه ) ةداملا يف داع ( 5 ةدام ) اهنيمو-

 عافدلا اهيضتقي ىتلا عمقلا تاءارجا وأ ةببرحلا تايلمعلا ىلع قبطت ال:
 هبلطت تناك ام لك نا ىأ « « ماعلا ماظنلا ىلع ةظفاحملاو رصم نع.
 ةشئانثتسالا ةلاللا ليوحت وه « ةيلودلا » وأ « ليودتلا » نم ارتلجنا:

 ةنعرش ةلاح ىلا حلسم ىجمه لخدت ةحش' تناك ىتلا ةيلاقتنالا

 ةانقلا ىف رورملا ةيرح لصطعت ىف لمعلا ةيرح ىلع قيدصتلاو ٠ ةتباث

 نامضلفكي ىذلا ةدايسلا ماظن ليطعتو ٠ اهتاءادتعاو ةيبرحلا اهلامعأب

 ٠٠ ةيرخلا هذه.

 ةناتسالا ةهافتا ىلع ةقفاوملا 4+8 ةنس قافتا ىف تلش اريخأو

 فارشالاب ةصاخلا ( م ) ةداملا نم ىناثلاو لوألا دنبلا ىقس نأ طرشب.

 . امهب لومعم ريغ
 ىلع ةعقوملا ءادعألا لود « تقفاو » ىلوألا ىمظعلا برحلا دعبو

 لقتنت نأو ةدهاعملا ىف ابكرنت لحم اسناطيرب لحت نأ ىلع ةدهامملا.

 ناس .ةدهاعم ىف اسمنلاو ىاسرف ةدهاعم ىف انناملأ ٠٠ اهقوقح اهلا:
 ةدهاصعم ىف ايكرت اريخأو ٠ نونايرت ةدهاعم ىف رحملاو نامرج
 ٠ نازول ةدهاعم ىفو رقيس-

 هس »ا مم



 .ةيرسق اهرابتعاب اهلك تافرصتلا هذه .نالطب نع رظنلا فرصبو
 عتق ةدايس تناك ارتلجنا ىلا اهفوقح تلقتنا ىتلا ةيكرتلا ةدايسلا ناف

 ةدايس « ةيميلقالا ةداسسلاك < ةليصأ ةدايس نكت ملو ةليخذ ةدايس ىأ
 .ىف « ةانقلاب قلعتي اممف < لوألا رابتعالا ةعيطلاب اهل ناك ىتلا « رصم
 , ًازواجت الا ةيميلقالا ةلودلا اهفصوب ايكرت ركذن ملو « سيراب رمتؤم

 .نزاوت داجيال ارتلجنا ةهجاوم ىف ايكرت عضو ىف لودلا نم ةبغرو

 ةانقلا لوح

 .ناكو < ١9878 ةنس ىف « نازول رمتؤم ىف لولغز دعس نلعأ دقو
 ,نم ءزج ىأ ىف ىزيلجتا شيج دوجو نا ه : ًايرصم ًادفو سأري

 .لالقتسا نا .. 1844 ةنس ةقافتا اهتررق ىتلا ةدمحلا ددهي رصم ضرأ

 .ةحلضمو لودلا ةحلصم نال ةيلعفلا ةانقلا ةدْل نامض ريخ وه رصم
 .ن الا نم « قحلا اهدحو اهل ىتلا ىه رصمو ٠ ةدحإو انه رصم

 .ىضنقمب انك رتل لوخ دقو . اهتلافكو ةانقلا ةيامح ىف « ًادعاسصف

 .نكلو « ةانقلا ةديح نع عافدلل رصمل ةنوعملا ميدقت ىف قحلا اهنيالو

 « قحلا اذه ثرت اعبط رصمو « ةيالولا هذه نم ةدرجم موبلا ايكرت

 .ةيئانثتسالا ةيلاقتنالا ةلاخلا تهتتنا لالتحالا ءاهتناب لاح ةيأ ىلعو

 رصم تدرتساو « ارتلحتا بناج نم ةدهاعملا ذيفنت قوعت تناك ىتلا

 .. اهتدجو اهتوف.« ةيئاهنلا » ةدهاعملاىلا تداعو ةلماك اهقوقحو اهتداسس

 .ةيامح ىلع ردقأ ةصاخلا اهتاوقو اهلئاسوب مولا رصم تحبصأ دقو
 . اهسفن ارتلجنال ةسنلابو لودلل ةبسنلاب اهش رورملا ةيرحو ةانقلا

 ٠ ةيقافتالا هتدجوأ ىذلا ماظنلا هيلا ىمري ناك ام وهو

 ءامك < م4 ةيقافثا نم ( لودلا ) اهتبستكا ىتلا قوقحلا ىه نيأف
 -؟ةيفافتال ىلا دنتسي ىذلا ىرادالا ليودتلا وه نيأو ؟ سالاد ىعدي

 همانقلا ىلع ةيلود ةنْل ءاشا ىف لثمتي ىذلا ىرادالا ليودتلا نا

 .دقو < ىسرفلا عورشملا نم 4 ةداملا ىفالا دجوي مل اهترادبل

 -ةا



 لودلا وبودنم هرقأ ىذلا ىئاهنلا عورشملا نم ةنجللا هذه تدعتساا

 هيلع تصن .ىذلا فارشالا ناك دقو + ةدام ةدام هتشقانمو هسرد دعب.
 ةبسنلاب انواعتو ارتلجنال ةسنلاب ةباقر ةقبقحلا ىف ( م ةدام ) ةقافتالا
 ىلا دهعت ىتلا « م ةداملا نم ىلو الا ةرقفلا ىف كلذ ىلحتي ٠ رصل

 .رطخلاب ةيويدخلا ةرضحلا ةموكح اوغلس نأ » رصم ىف لودلا ىبودنم
 ءاهلامعتسا ةيرحو ةانقلا ةيامحب ةليفكلا تاءارجالا ذختتل هنوربب ىذلا

 نيروكذملا نيبودنملل قحيو » اهسفن م ةداملا نم ةريخأ الا ةرقفلا ىفو:

 فدهت ةانقلا ىتفض ىلع غمجت وأ لمع لك ةلازاب صاخ عونب ةبلاطملا
 نا كش ال + « ةماتلا اهتمالسو ةحالملا ةيرحب ساسملا ىلا ىدؤي وأ
 اهنأ اشنمب ةانقلا ددهت ىتلا ةدمحولا ةلودلا اهنأال ةدوصقملا ىه ارتلحنا

 . ىف نواعتلا اذه رهظ دقو ٠ ةانقلا فافض ىلع ةيركسعلا اهتاعمحتو

 ىف ةيرصملا ةموكحلا قحب قلعتي اممف < ةيساسأ ةدام ىهو <« ه ةداملا

 ايكرتب موزللا دنغ ةناعتسالاو < ةدهاعملا ذيفنتل ةمزاللا ريبادتلا ذاختا
 ىتلا ٠١ ةداملا ىف نواعتلا اذه رهظو هاماطبرب ال ٠٠« لودلاو.

 رصم نع عافدلا » قح « ارتلحنال ال « ويدملاو ناطلسلل كرت

 دمقتلا نود كلذل ةمزاللا ريبادتلا عيمج ذاخستاو « ماعلا ماظنلا ةنايصو.

 ىتلا 19 ةداملا ىف نواعتلا اذه رهظو « هو 7و ه و 4 داوملا ماكحأب

 ىعسم ال نأ « ةاواسملا أدسب المع « ةدقاعتملا لودلا افاضتقكي ديت و:

 « تازايتما ةيأ وأ ةيراجت وأ ةسدلقا ايازم ةيأ ىلع لوصحلل اهادحا
 . 1 ةانقلا ىف

 ركذت نأ اننسحو ليودتلاب اهل ةقالع ال ةممؤملا ةكرشلا نأ امك
 «ةيلودلا ةنحللا» نأ ىلع صني ناك 4 ةداملا ىف ىسارفلا عورشملا نا .

 ذيفنت مارتحا ىلع لمعلا ىف سيوسلا ةكرش عم قفنت » ةحرتقللا

 ىئاهنلا عورشملا ىف ةداملا هذه تلق ولو ع « سيلوبلاو ةحالملا نيناوق

 ؛هيلودلاماظنلا ىف < رشابم ريغ قيرطب « ةكرشلا لوخد اهيلع بترتل
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 * يوكل كورن ةكرتملا راعنا داضقلا دك ع قلل لونفلل "ناكل
 فرتمملا تازاشمالاو تانامرفلا ىف اهيلع صوصنملا اهقوقح ةيرصملا
 ءاسشتاب اما بلاطت نأ « اهتاذ ةقافتالا ىف « ىرخأ ةمحلن نم « اهني

 ةنحللا ىلوتسم نأ اماو ةانقلا ةرادا ىف اهعم نواعتتل ةديدج ةكرش

 | عيمج ةرشابم ىلوتتو ةيرادالا ةكرشلا تاصاصتخا ىلع ةميقلا ةيلودلا

 ةانقلا ةنايصو :ةحالملا مظنتب ةصاخلا ةيرادالا نوؤشلاو ق وقحلا:

 . ةريفولا حابرألاو موسرلا ةيابجوب

 تدعتشسا « انلق امك < ىسرفلا عورشملا نم ( 4 ) ةداملا نكلو

 ةداملا ىف تصن ةيقافتالا نا لب دخلا اذه دنع رمآالا فقي ملو ٠ ايئاهن

 هذه ىف ةنيملا تادهعتلا نأب ةدقاعتملا ىمظعلا لودلا تقفتا دق »

 سسيوسلا ةانف ةكرشل كل حونمملا زاشمالا ةدمب . ةدودحم ريغ ةدهاعملا

 طامشترا ىأ دوجو مدع ىلع ةقافتالا تصن ىرخأأ ةراعبو « ةيملاعلا

 ةكرش نيبو ةافتالا هتأشنأ ىذلا مئادلا ىلودلا ماظنلا نيب ةقالع وأ

 .. ةتقؤملا « ةيلالغتسالا » سيوسلا
 رع راع د 1

 «ايسور بودنم « وفورته هلاق ام ثحبلا اذه هب متن ام ريخ لعلو

 فرع دقو < 1846ه ةنس ةبنوي ه ةسلجب « ةماعلا ةلودلا ةنحللا ىف
 حلاصملاوتاوهشلا نم عساولا برطضملا كلذ قوف ةظحل ومس فيك

 .رصم :تايحضت ىلا رشأ نأ دعب لاق : رمتؤملا ةعاق ىف ةمحازتملا
 ةمدخو ةانقلا عورشم قيقحت لبس ىف ةقداصلا اهتتوعمو ةمسسملا

 ةكرشلا اهيلع تلصح ىتلا تازايتمالا نا.» ةيملعلا ةراجتلا حلاصم

 اذه نا ىه ةخراصلا ىركلا ةقيقحلا ناف كلذ عمو ٠ لدع دهاش

 رصم لعل < عمجا ملاعلل هل دح ال اخير ردي ىذلا مخضلا لمعلا

 « هيف ةرساخلا ىه اهدحو

 د





 تاقحلمللا

 سن رغلا عورشملا
 رمتٌؤؤ ةيحاتتفالا ةسلجلا ىق اسنرف وبودنم همدق ىذلا

 ١886 ةئسس سرام ٠ خيراتب سيراب

 مرا نويقلا ىف

 ىف ةحالملل عضو ىذلا صالا ماظنلا تشي قاثم لمع ىف:ةغر

 بحاص نم ةحونمملا تازاتمالا ىغتقمب ةيادلا ذنم سيوسلا .ةانف

 خلا ناطلسلا ةلالخلا بحاص تانامرفو ويدخلا ومنسلا

 ىللوأ ةداه

 ةيرحب ساسملا هنأش نم المع لمعت ال نأ ةدقاعتلا فارطألا دهعتت

 نأو < برحلا نمز ه0 يلوا مالا نمز ىف < سيوسلا ةانف ىف رورملا
 اهمارتحا ىلع اهعسو ىف ام لك لمعت

 لك نم اهتيامح بحي, ىتلا ةولخلا ةعرتلا ىلا نامضلا اذه دتميو

 اهارحم ليطعتل. هلواحم

 : »7 ةدام ١

 1 ءاينقلا نع امسك ةيأ مقت ال نأ ةدقاعتلا فارطأالا دهعتت

 ىعست ال نأو « اهفراشم ىف ةطقن ةيأ ايركسعلتحت ال نأو « اهراوجب

 1 ل ل ال ا
 ' 10 7 دع انيق دعت ىلا ثاذعاملا نف قال ىأ وأ + ةعنلا
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 ةدام

 500 ا
 « لخادملا ىف « ةفيفخ بكارم ءاقبا الا اهل قحي الو « اهل عبات ىبرح
 ةلود لكل نينثا- نع اهددع ديزي ال نأ ىلع « برحلا ةبار عق رت

 نم « ةبرملا نفسلا عنمت نل ةداملا هذه نا هيلع قفتملا نمو

 ىفاهب لومعملا ةحالملا نيناوقل اقبط < نفسلا نم اهريغك < رورملا

 1 32 و ةانقلا

 4 ةدام

 خرؤملا ةردنل حرصت ىلع ةغعقوملا لودلا ىبودنم نم , ةنل فلأتت

 ةمعباتلا سلوملا نفس داوف مهيدعاسم نمو !مخمه ةنس سرام اا/

 ةموكحلا نع بودنم نمو « ةانقلا روغم' ىف ةمسقملاو لودلا هذهل

 ةلحللا هذه ةمهم نوكتو ٠ ةيرصملا ةموكحلا نع بودنمو ةينامثعلا

 «سيوسلا ةكرشعم قافتالاب « لمعت نأ اهيلعو ٠ ةانقلا ةيامحب لفكتلا

 ةفصب <« فرشت نأو <« سلوبلاو ةحالملا نيناوق قسطت نامض ىلع

 تاحارئقالابلودلا طحت نأو « ةيلاخلا ةقافتالا داوم ذيفنت ىلع « ةماع .

 ٠ ذفنتلا اذه نامضل ةسانم اهارت ىتلا

 : م ةدام ش

 ةبراحتملالودلا نفس عيمجل ةحوتفم « برحلا نهز ىف « ةانقلا ىقنت
 ةانقلا ىف ىئادع لمع ىأب اوموقي ال نأ ةدقاعتملا فارطألا دهعتتو

 الو ٠ لودلا هذه ىدحا انكر تناك ولو « ةسسيلقالا رضم هانم ىفو

 وأ ادونج اهيف لزنت وأ اهنم لمحت نأ ةبراحتملا لودلا نفسل زوجي
 ىتلا تاميلعتلا عابتا نفسلا هذه ه ىلع بجيب مومعلا ىلعو « ةريخذ

 ٍ + ةيلودلا ةّحللا اهردضت

 "ب ةدام ش

 ةموكحلا ىرت ىتلا تاءارجالاب قلعتي امبف ه و # ناتداملا قطن ال

 تاةكيصت”



 ةلاللا بحاص ندل نم ةحونمملا قوقحلا دودح ىف « ةيرصملا

 مارتحاو دالبلا نع عافدلا نامصل م« اهذاخنا ةرورض « ناطلسلا

 ٠ ةلاخلا .ةفافتالا داوم ذضنت

 ىلعف ةيرصملا ةموكحلا ىدل ةيفاكلا لئاسولا دوجو مدع ةلاح ىفو

 حيرصت ىلع ةعقوملا لودلاو ىلاعلا بابلا ةنوعم بلطت نأ ةريخالا هذه

 ١ مفذم ةئش سرام ١و ىف رداصلا ةردنل:

 ًاعم ذختت نأ ىلع لاخلا ىف .قفتت نأ ةدقاعتملا لودلا ىلع بحيو

 . بلطلا اذه ةباجال ةمزاللا ريبادتلا

 3/ ةدام :

 ةانقلاب فلت ىأ ثادحا ىف ةببرحلا اهنفس بمستت ةلود لك
 لاحلا ىف فلتلا اذه حالصا تاقفن عفدب ةمزلم نوك

 /# ةدام

 ناطلسلا ةلالحلا بحاصل ةدايسلا قوقحب ساسم ىأ زوحي ال
 نع جراخ وه امش كلذو <« وبدت ومسلا بحاصل ةسلقالا قوقللبو

 * ةيلاخلا ةقافتالا داوم ىلع نيم لكشب ةمرثملا تامازتلالا قاطن

 7 6ي ةدام

 ءاهيلع غقوت مل ىتلا « لودلا غلي ةدقاعتملا فارطألا دهعتت
 رضحملا لظيسو « اهش كارتشالا ىلا اهتوعدو «.ةلاللا ةيقافتالاب

 20 * ضرغلا اذهل احوتفم ئماتخلا

 هع وعد



 ىزيلجنالا عورشلا
 رمتؤُك ةيحاتتفالا ةسلجلا ىف ارتلجنا وبودنم همدق ىذلا

 ١ انه هرشن ديعنو 7١8480 ٠ ةئس سرام ٠٠١ خيراتب سيراب
 ةنراقألا ةئوهسل

 ١(

 برحلا نمز ىف « امئاد ةحوتفمو ةرح ةيرحبلا سيوسلا ةانق ىقتت
 ةرباع < ةببرح وأ ةيراجت ةنيفس لكل دياحم رممك « ملسلا نمز ىفو

 نفسلا عقدت نا ىلع « لودلا نيب زين ىأ نود « رخآلا ىلا رحب نم

 . ةيراخلا ةساظنلا حئاوللا ذفنتو ةررقملا موسرلا

 « ىبرحلا راصحلا قح لامعتسال ةانقلا عضخت ال كلذ ىلع ءانبو

 ردم نم اع داكجا ليس ىف كاداحتل رس اهراكااع قلاع عوكبولو

 ٠ارخأآلا ىلا

 غ0
 ٠ ةانقلا ىف ةميرح رئاخذ وأ دونح لازنا زوحي ال

)2 

 ىف ىئادع لمع ىأب مامقلا ةبراحم ةلودل ةبرحلا نفسلل زوحي ال

 ةعاسم 74 نع ديزت ةدم اهبف ةماقالا وأ اهف اهمئانغ لاخدا وأ ةانقلا

 ةنيفسلا ىلع متحتي « ةلاخلا هذه لثم ىفو « ىرهق لطمت ةلاح ىف الا

 ٠ نكمم تقو برقأ ىف لبحرلا

 < ةيميلقالا رصم هايم كلذكو « اهل ةمباتلا نيملاو « ةانقلا فراشم

 ا ار نع
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 ىف * ةبراحم لودل ةعباتلا « برحلا نفس زيهجت اقالطا زوحب ال

 ٠ اهل ةعباتلا نيملا ىف وأ ةانقلا

 ١ ةجاحلا دودح ىف الا ةنوؤملاو ةريخدلاب اهديوزت زوحب ال امك

 ءاننم برقأ يلا لوصولل ةيرورضلا
 (هر ٠

 تاءارجا وأ ةبرحلا تايلمعلا ىلع قطن ال 4 و ” و ١ داوملا دونب

 ٠ ماعلا ماظنلا ىلع ةظفاحملا وأ رصم نع عافدلا اهلطتي ىتلا عمقلا

 )5( ٠
 لحاس نم ارتمولك : نم لقأ ةفاسم ىلع تانيصحتت ماقت ال

 .٠ . ةانعلا

2) 
 ةبرخلا نفسلا ىدحا هثدحت ىذلا فلتلا تاقفن تاحالصا عيمج

 نوكيو « ةنفسلا اهللا ىمتنت ىتلا ةموكحلا قتاع ىلع نوكت ةانقلا ىف

 ٠ ةلهم رصقأ ىف عفدلا

 (مر
 | دودح ىف « ةيرورضلا ريبادتلا عسج ويدخلا ومسلا بحاص ذختي

 اهضرفت ىتلا طورشلا ذيفنت مارتحال « رمألا اعد املك « هتايناكما

 1 * ةانقلا لمعتست ىتلا ةيبرخلا نفسلا ىلع ةيلاخلا ةقافنالا

 (ةر
 ومسلا بحاص قوقحب ساسم ىأ ةللاحلا ةقافتالا نمضتت ال

 ش ٠ ءالعأ ةروكذملاو ةمدقتملا ةصاخلا داوملا زواج امهف ويدخلا

 ش )١١(
 ىرخألا و ىلع. ىلاخلا عورسشملا ضرعب ةدقاعتملا لودلا دهعتت .

 ٠ اهتقفاوم ىلع ويم ىف ىعسلاو

 هج د



 ةناتسالا ةبقافتا

 يمظعلا ايناطيربوأ اسنرفو اينابساو رجملاو اسمللاو ايناملا نيب

 ةيرح لفكي ىئاهن ماظن عضوت ابكرتو ايسورو ادنلوهو ايلاطياو
 ٠ ةئس ربوتكا ؟9 خيراتب سيوسلا ةانق لامعتسا 1888

 ةلالجو ةيسنرفلا ةيروهمحلا سيئر نا ريدقلا ىوقلا هللا مسأب

 كلمو اسمنلا دوطاربما ةلالجو ايسورب كلمو ايناملأ روطارما

 ةلالجو < شرعلا ىلع ةيصولا ةكلملا هنع ةبئانلا اينابسا كلمو.« امميهوب
 « دنهلا ةروطاربماو ادنلرباو ىمظعلا اناطيرل ةدحتملا ةكلمملا ةكلم

 جدوسمسكل قودنارغو ادنلوه كلم ةلالجو « الاطيا كلم ةلالجو

 مئاق ىئاهن ماظن رارقا ىف مهنم ةغر « نينامثعلا روطارسما ةلالجو

 سيوسلا ةانق لامعتسا ةيرح لودلا عبمجل لفكي ىدقاعت ساسأ ىلع

 ةانقلا ىف ةحالملا هل تعضخا ىذلا ماظنلل المكم نوكيو تقو ىأ ىف

 ةنسم رياربق 737 خيراتب نيينامثعلا روطاربما ةلالج نامرف بجومب

 تازايشمالا ىلع قدصملاو +١84 ةنس ةدعقلا ىذ 7 قفاوملا م

 نيضوفملا مهيبودنم اوئيع دق ويدقلا ومسلا بحاص نم ةحونمملا

 ( نييودنملا ءامسا ) : ىلب امك
 للوأ ةدام

 نمز ىف « ةحوتفمو ةرح ةمئاد ةفصب ةيرحمللا سيوسلا ةانق لظت

 ىلع ةيبرحلاو ةيراجتلا نفسلا عيمجل < برحلا نمز ىف امك ملسلا
 لودلا تقفتا كلذ ىلع ءانيو ه اهتاسسج نيب زسمت نودب « ءاوسلا

 نمز ىف ةانقلا لامعتسا ةيرحب ساسم ىأ قاحلا مدع ىلع ةدقاعتملا

 ٠ برحلا نمز ىف وأ ملسلا

 ةانقلا ىلع راصحلا ض رف اهالطا زوحي الو

 تا العا ة



 ا ةوام

 ةبذعلا هامملا ةانق ةمهأ نم هملعت امل ارظن « ةدقاعتملا لودلا ررشت

 ويدخلا ومس تادهعتب املع تطاحأ اهنأ « ةيرحللا ةانقلل ايوورخو

 ىهو « ةبذعلا هاملا ةانقب صتخي امش ةيملاعلا سروسلا ةانق ةكرش لق

 : ةنس نسرام 18 خيراتب مرملا قافتالا ىف اهنع صوصنملا تادهعتلا
 ٠ داوم عبرأو ةجايد ىلع لمتسملاو ١45

 مدعو اهعورفو ةانقلا ةمالس ساسملا مدعب ةدفاعتملا لودلا دهعنتو

 ٠ اهدسل ةلواحم هبا نانتا

 ةدام “٠

 ت ااشنملاو تامهملا ضرعتلا مدعب كلذك ةدقاعتملا لودلا دهعنت

 ٠ ةبذعلا هاملا ةانقو ةيرحبلا ةانقلاب ةصاخلا لامع الاو ىنامملاو

 5 ةدام '

 احوتفمو ارح اقيرط برحلا نمز ىف لظن ةيرحبلا ةانقلا نأ امب
 نم ىلوألا ةداملاب المع ةبراحتملا لودلل ةعباتلا ةمبرخلا نفسلل ىتح

 ىأ لامعتسا زاوج مدع ىلع ةدقاعتملا لودلا تقفتا دق « ةقافتالا هذه
 نم لمع ىأ وأ ىئادع لمع ىأ نامتا وأ برحلا قوقح نم قح

 وأ اهيلا ةلصوملا ءىناوملا ىف وأ ةانقلا ىف ةحالملا ةيرح ليطعت هنأش

 تناك ولو ىناوملا هذه نم ةيرحب لامأ ةئالث اهرطق فصن ةرئاد ىف

 ٠ ةبراحتملا لودلا ىدحا ةمنامثعلا ةلودلا

 لخاد رشامت نأ ةبراحتملا لودلل ةمرحلا جراوبلا ىلع عسي

 الا نيزخلا وأ نيومتلا تالمع اهبلا ةيدؤملا ءىناوملا ىف وأ ةانقلا

 ةانقلا ىف ةروكذملا نفسلا رورم متيو ٠ ًادج ىرورضلا ردقلاب

 فووولا اهل زوجي الو اهب لومعملا ةمظنألل اقفو نكمم نمز رصقأ ىف

 * لمعلا ةحلصم اهب تضف ةرورضل الا

 سيوسلا جيلخ ىف وأ ديعسروب ىف اهئاقب ةدم ديزن نأ زوجي الو
 ةلاحملا هذه ىفو <« ىرملا فقوتلا ةلاح ىف طقف ةعاس 74 ىلع



 ىشمت نأ بجيو ٠ ةنكمم ةصرف برقأ ىف ليحرلا اهيلع بجي
 لوبحيدلا يار دعا نزل يراعي ةنشس جورط نو ةعاساا هر

 ٠ ةيداعملا ةلودلل ةعبات ىرخأ ةنيفس مايق نيبو

 هداف

 ٠ ةسرح تاودأو تادعم وأ اشومح اهللا ةيدؤملا ءىناوملا وأ ةانفلا

 لازناب نذالا زوجي « ةانقلا ىف ءىراط عتام ثودح ةلاح ىف هنأ يع
 ىدعتت ال ثيحب تاعفد ىلع لوخدلا ىاومأ ىف ننوحلا لحرت وأ

 ٠ مهب ةصاخلا ةببرحلا تامهملا عم لجر فن 1 دال ةعفدلا
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 دب ةيراحتلا لودلل ةعباتلا 2

 18/ ةدام

 كلذ. ىف امب ةانقلا هام ىف ةبرح انفس ىقمت نأ لودلل زوجي. ال

 نأ ةيبركلا نثسلل زوحبب 0 ٠ ةرملا هايل حاسمتلا هع

 ٠ ةلود لكل نينئا اهددع

 ٠ قحلا اذه لامعتسا ةبراحتملا لودلا ىلع عنتميو

 /, ةدام
 رهسلاب رصمب اهنيودنم ىلا ةدهاعملا هذه ىلع ةعقوملا لودلا دهعت

 ةانقلا ةمالس ديدهت هنأش نم رمأ ثودح ةلاح ىفو + اهذيفنت ىلع

 مهنم ةناالاثث بلط ىلع ءانب .نوروكذملا ممدحيإ اهف رورملا ة هبرح وأ

 ةموكح غالبا مهيلعو ٠ ةمزاللا ةناعملا ءارجال مهديمع ةسايرب

 ةليفكلا تاءارجالا ذخيتا نوري ىذلا .نطقلاب ةنويدنخلا ءّرضملا

 عمتجي, لاح لك ىلعو « اهلامعتسسا ةيرحو ةانقلا ةدح نامضب

 ٠ ةدهاعملا ذيفنت نسح نم تثتلل ةنسلا ىف ةرم نوبودنملا

 ال



 هلصا ضاخ بودنم ةسايرب ةريخ الا تاعامتجالا هذه دقعتو

 رغما يود اشيا :روؤكيوب < نصرعلا ذهل فاشل ةلؤدلا ةمركح
 ةلاح ىف ةسايرلا هل نوكتو « كلذك عامتجالا روضح ةيويدخلا

 ىنامثعلا بودنملا بايغ
 لمع لك ةلازاب صاخ عونب ةبلاطملا نيروكذملا نيبودنملل قحيو

 ساسسمملا ىلا ىدٌؤي وأ فدهي. « ةانقلا ىتفض ىلع دشح لك ضف وأ

 ش ةماتلا اهتمالسو ةحالملا ةيرحب
 6, ةدام

 تانامرفلا نم دمتسملا اهناطلس دودح ىف ةيرصملا ةموكحلا ذخنت

 دفنت مارتحال ةمزاللا ريبادتلا ةدهاسملا هذه ىف ةدودحملا طورشلابو

 ٠ ةروكذملا ةدهاعملا

 نا اهلعف ةفاكلا لئاسولا كلمت ال ةيرصملا ةموكحلا تناك اذا امأ

 ذاختاب لفكتت ىتلا ةسامثعلا ةيروطاربالا ةموكح نم ةدعاسملا يلطت

 لودلا ىلا رمألا غيلتو ٠ بلطلا اذه ةباجال ةيرورضلا تاءارجالا

 مهافتلاو ١846 ةنس سرام /١ خرؤملا ندنل حيرصتل ةعقوملا ىرخألا

 كلذ ىف اهعم موزللا دنع

 قسطتلاب دخن ىتلا ريبادتلا لطعت ال م «ا/ « ه < 4 داوملا ماكحأو

 ٠ ةداكا ءهذهل

 ةدام ٠ ١

 دق ىتلا ريبادتلا م « / < ه < 6 داوملا ماكحأ لطعت ال كلذكو

 ىو ةيروطاربمالا هتلالج مساب ويدخلا ومس وأ ناطلسلا ةلالج رطضي

 نع عافدلا نامضل اهذناختا ىلا هومسل ةحونمملا تانامرفلا دودح

 . ةصاخلا امهتاوقب اهيف ماعلا ماظنلا نوصؤ'رصم

 بحاص وا ناطلسلا ةيروطارسالا ةلالحلا بحاص رطضا اذاو

 ةداملا هذه سفن ىف ةنيملا تاءانثتسالاب كسمتلا ىلا ويدخلا ومسلا
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 ةردننل حيرصتل ةعقوملا لودلا طيحتت نأ ةينامثملا ةموكحلا ىلع ناف
 ٠ كلذب املع

 لطعت ال ةروكذملا عبرأالا داوملا ماكحأ نا كلذك هيلع قّفمملا نمو '

 اهذاختا ةزورض ةينامثعلا ةموكحلا ردقت ىتلا ريبادتلا لاح ىأب
 ىقرشلا ءىطاشلا ىلع ةعقاولا ىرخأ الا اهتاكلتمم نع عافدلا نيمأتل
 2 . ةصاخلا اهتاوقب كلذو “رمح الا رحلل

 ١ ١ ةدام

 نينداملا ىف اهلا راشملا فورظلا ىف دخت ىتلا تاءارجالا نا

 ىف ةحالملا ةيرح لطعت الآ بحي, ةدهاعملا هذه نم ةرشاعلاو ةعساتلا
 : ش ٠ ةانقلا

 ةداملا ماكح ال افالخ ماقت ىتلا ةميدتسملا تانيصحتلا ءاشنا مرحيو

 ٠ ةروكذملا فورظلا سفن ىف ةنماثلا

 ١ * ةدام

 امس « ةاواسملا ادم المع « ةدفاعتملا لودلا ناب هيلع قفللا نم

 موقت ىتلا ةيساس الا ءىداملا دحأ وهو « ةانقلا لامعتسا ةيرحب قلعتي

 دقعت دق ىتلا تاقافتالا ىف < اهادحا ىعست ال نأ < ةدهاعملا هذه اهيلع

 ةسملقا وأ ةيراجت تازاتما وأ ايازم ةبأ ىلع لوصحلل « دعب امبف

 « ةسملقالا ةلودلا اهراشعاب < ايكرت لظن نأ ىلع ٠ ةانقلاب ةصاخس

 ٠ اهقوقحي ةظفتحم

 4 #8 ةدام
 سمت ال « ةدهاعملا هذه ىف اهلع صوصنملا تامازتلالا ادع اميف

 ومسلابحاص قوقحو ناطلسلا ةمظعلا بحاصل ىتلا ةداسسلا قوقح
 تانامرفلا نم ةدمتسملا هتازاشماو ويدخلا

 4 2 ةدام

 هذه ىف ةنملا تادهعتلا نأ ىلع ةدقاعتلا ىمظعلا لودلا تقفتا دق

 ال5



 نسوسلا ةقق ةكرشل حونمملا زاشتمالا ةدمب ةدودجعم ريغ جدهامملا

 ٠ ةيملاعلا

 ١ ىن ةدام:

 ةيحصلا ريبادتلا عم ةدهاعملا هله صوصن ضراعتت نا زوحب ال

 ٠ رصم ىف اهب لومعملا
 ا 4 ةدام ْ

 مل ىتلا لودلا ملع ىلا ةدهاعملا هذه غالباب ةدفاعملا لودلا دهعنت

 ٠ اهيلا مامضنالا ىلا اهتوعد عم اهيلع مقوت

 ١ 1/ ةدام

 ىف اهللع تاقيدصتلا لداس ميو ةدهاعملا هذه ىلع قدصي

 ٠ نكمأ نا كلذ لبق وأ رهش لالخ ىف ةنطنطسقلا

 هاله اس



 لو'الا زايتمالا نامرف

 ١/865 ةئمسس ريمكوتن ٠ خرؤملا

 ١ ةدام

 ىمست اهنراداب هيلا دهعت ةكارش سسلد داني د رف وسمملا سسّوب

 سوسلا خزرب قشل « ةيرحبلا سيوسلا ةانقل ةماعلا ةكرشلا »

 نيلخدم دادعاو ءاشتأاو ىرتكلا ةحالملل حلاص قيرط لالغتساو

 طسوتملا ضبألا رحبلا لع انها نييفاك
 رمجألا رحبلا ىلع رخآلاو

 * نيافرم وا افرم ءانبو

 <« ةداه

 نم نكمأ ام راتخحيو « ةموكحلا لبق نم امئاد ةكرشلا ريدم نيعب

 ٠ ةكرشلا يف نيمهاسملا نيكأ ناب

 7“ ةدام

 حتتفت ىذلا خب ؛راتلا نم ءىدتس ةنس نوعسو سبل زاشمالا هدم

 » نيرحبلا جان هف

 5 ةدام

 لباقم نودي حلمتو ٠ اهدحو ةكرشلا ةقف' ىلع لامعألا ىرحت

كلم تسيل ىتلا ىضارألا نم اهمزلي ام عيمج
 نوكت الو ٠ دارفألل ا

 * ةكرشلا ةقفن ىلع اهب ماقلا ةموكحلا ىرت م

 ه ةدام

 حابدألا فاص نم زب ١8 ةكرشلا نم ايونس ةموكملا ىحن

 ةصاخلا صصحلاو دئاوفلا ادع « ةكرشلا ةازم نم ةصلختسملا

 سه الا ب



 كلذو اهرادصا ىدل اه باتتكالا قحب ةموكلا ظفتحت ىتلا مهسألاب
 ٠ اهتمهمب ةكرشلا ماقل وأ لامعألا ذيفنتل اهماج نم نامض ىأ نود

 : ىتآلا هجولا ىلع حابرألا ىفاص نم ىقابلا عزويو
 1 ةكرشلل ز امو

 ٠١ نيسسؤملا ءاضعألل ز/ .

 »ب ةدام

 نيب اه سيوسلا ةانقب رورملا موسر تافي رعت ىلع قافتالا مي

 نوكتو موسرلا هذه ةكرشلا لامع ىبحيو <« رصم ىويدخو ةكرشلا

 طارتسشا اقتلطم زوحب الو « لودلا عيمجل امئاد ةيواستم تافيرعتلا

 ٠ اهاوس نود لودلا ىدحال صاخ زاشما

 37 ةدام

 ةانقب مشزرملا قيرطو لئنلا نيب ام لصو ةرورض ةكرشلا تأر اذا

 اجرعنم اقيرط ةيرحللا ةانقلا تكلس اذا وأ ةحالملل ةحلاص

 ىضارألا نع ةكرشلل ةيرصملا ةموكحلا تازانت لئلا ءام هدمي

 اهتعارزو اهيرب موقتل موملا عرزي ال امم ةماعلا كالم الا ىف ةلخادلا

 . اهفارشاب وأ اهتقفن ىلع

 رشع بئارضلا نم اهئافعا عم ةروكذملا ىضار الاب ةكرشلا عفتنتو

 ةموكحلل رشعلا ةبرض عفدتو * ةانقلا حاتتفا موي. نم ءادتبا تاونس

 كلذ دعبو « زاتمالا ةدم ءاضقنال ةقالا ةنس مو لا ةدم ىف ةيرصملا

 تعفد اذا الا ةروكذملا ىضار الاب عافنالا ىف ىضملا اهل زوجي ال
 ٠ اهل ةلئامملا ىضارألا ىلع ضورفم وه ام لداعت ةبرض ةموكحلل

 /#ب ةدام

 ةموكحلا اهنع لزانتتس ىتلا ىضارألاب لصتت ةبوعص لكل انفالت

 ..مالالا



 ىدل انلبق نم سدنهملا كب نانيل وبسملا عضي زائتمالا ةبحاص ةكرشلل
 ةانقوةيرحبلا ةانقلا ءاشنال ءاوس ةحونمملا ىضارألا نيم امسر ةكرشلا

 اقفو ىعارزلا لالغتسالل وأ اهتاسمؤمو لبنلا نم ةعرفتملا ةيذغتلا

 . ١4 ةداملا ماكحأل

 ىف ةلخادلا ىضارأ الاب قلعت" ةبراضم لك نأ هلع قفتملا نمو اذه

 ىضارألا ناو نا الا نم ةروظحم ةكرشلل حنمتس ىنلا ةماعلا كالم الا

 هايم نم اهيقس لبقتسملا ىف اهنم اولطو دارفألا صخت تناك ىتلا

 لك نع ... اهردق ةوانا نوعفدي ةكرشلا ةقفن ىلع ةأشنملا ةيذغتلا ةانق

 ةيرصملا ةموكحلا نيب ىدولا قافتالاب ددحت ةواتا وأ ) عورزم نادف

 : . ( ةكرشلاو

 ©, ةدام

 نم جرختست نأ ىف قحلا زاتتمالا ةحاص ةكرشلا حنمت ًاريخأو

 ةمزاللا داوملا عيمج ةماعلا كالمألا ىف ةلخادلا رجاحملاو مجانملا

 اهنأ امك < موسرلا نم اهئافعا عم اهل ةعباتلا ىناملاو ةانقلا لامعأل

 نم اهدروتست ىتلا داوملاو تالآلاب قلعتي امف ءافعالا اذهب عفتنت

 ش . اهزانتما لالغتسال جراخلا

 4 ٠ ةدام

 عفتنتو ةكرشلا لحم ةيرصملا ةموكحملا لحن زاتمالا ءاهتنا دنع

 عيمجو نيرحبلا ةاتقق ىلع ىلوتسو «< ظفحت نود اهفوقح ةفاكب

 رادقم ددحيو ٠ ةلماكلا اهتكلم اهملا لوؤتو اهل ةعباتلا تاشنملا

 تامهملا نع اهلزانت لباقم ىف ةكرشلا .ىلا حنمي ىذلا ضيوعتلا

 : مكحتلا قبررطبب وأ ىدو قافتاب ةلوقنلا ءاسش الاو

 ١ ١ ةدام

 نأ بجيو اهريدم ةطساوب دعب اميف انيلع ةكرشلا ماظن ضرعب

 .- 7#”خد



 ىف هيلع لخدي دق ليدعت ىأ ًامدقم انرارقا نم دب الو . انتقفاوم زوحي

 صاخشألا ءامسأ ةمئاقلا هذه نمضنتسو . مهتئاق دامتعا قحب ظفتحن
 ءاوس ريبكلا سبيوسلا ةانق عورشم ذيفنت ىلع لبق نم اودعاس نيذلا

 ٠ مهلاومأب وأ مهد وهجعب 3 مهناحبأب وأ مهلامعأب

 1 7“ ةدام

 عيمج ةنوعمو ةقداصلا ةصلاخلا انتنوعم ميدقت ىلع دهان اماتخو

 . اهذيفنتو تامازتلالاو فئلاكتلاب مامقلا ريسمتل رصم ىف نيفظوملا

 1١484 ةلس رصفون ٠# ىف ةرهاقلا

 بالها



 ىناثلا زاتمالا ناهرف
 ةريبكلا ةيرحبلا سبوسلا ةانق لالغتساو ءاشنا طورش

 ( 1١8605 ةئس رياثي ه ) اهتاقحلمو

 لوألا بابلا
 تاما زتلالا

 ١ ةدام
 نامرفلل اقفو سسلد دئانيدرف وسملا اهسسأ ىتلا ةكرشلا ىلع

 اهتقفن ىلع موقت نأ ١884 ةنس رصفون ٠# خيراتب انم رداصلا
 : ءاشنال ءانبلا لامعأو لاغشألا نم مزلي ام عيمجب اهتلوئسمو

 رحبلا ىلع سوسلا نيب ىرتكلا ةحالملل ةلاص ىرلل ةانق (1)

 . طسوتملا ضيب الا رحبلا ىلع ( ديعس روب ) ةنيطلا جيلخو رمحألا
 رهنلا كلذ لصت لبنلا ىف ةيرهنلا ةحالملا عم ةسثمتم ىرلل ةانف (؟)

 . افنا ةروكذملا ةيرحلا ةانقلاب

 امهدحأهجحتم ةقباسلا ةانقلا نم نيعرفتم برسشلاو ىرلل نيعرف (6)
 . ةنطلا ىلا رخآلاو سروسلا ىلا

 تأرط اذا الا تاوئس تيب داع ىف ىهتنت ثصحب لامع الا ىرحتو

 . ةرهاق ةوق نع ةئشان د تابشأو عناوم

 7 ةدام

 لامعألا اهفارشاتحتربغلا ةطساوب وأ اهسفنب ذفنتنأىفق للا ةكرشلل

 ةسرامملا وأ ةصقانملا قيرطب نيلواقم ىلا اهب دهعتت نأ وأ « اهب ةفلكملا

 لامعلا سامخأ ةعبرأ لقألا ىلع نوكي نأ لاوحأ الا عيمج ىف بجيرو

 - نايرصملا نم لامعألا هذه ىف نيمدختسملا

 7“ ةدام

 عاسنالاو قمعلاب ىربكلا ةيرحبلا ةحالملل ةدصملا ةانقلا رفحت
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 . ةيلودلا ةسملعلا ةنحللا جمانرب ىف نيدرقملا

 زاتحتو جمانرملا اذهل اقفو اهنتاذ سيوسلا ءانيم نم ةانقلا ءىدتمتو

 ىلا ىهتنتو حاسمتلا ةريحبو ةرملا تاريحبلا مساب فورعملا ضوحلا

 تاعورشملا اهددحت ةنيطلا جيلخ نم ةطقن ىف طسوتملا ضببألا رحبلا
 ١ . ةكرشلا وسدنهم اهعضس ىتلا ةيئاهنلا

 5 ةدام

 جمان ربلا طورشل اقفو ةيرهنلا ةحالملل ةدعملا ىرلا ةانف ءىدتمت

 تاليمطلا ىداو ىف ريستو ةرهاقلا ةنيدم نم برقلاب روكذملا
 ةريحب دنع ىرسكلا ةيرحسلا ةانقلا ىلا ىهتنتو ( اميدق ناسج ضرأ )

 . حاسمتلا

 م ةدام

 حاسمتلا ةريحب ىف اهبصم لبق اهركذ قباسلا ةانقلا عرفت

 ةنيطلا ىلا رخا عرفو سيوسلا ىلا ةطقنلا هذه نم عرف هجتنف

 . ىربكلا ةيرحسلا ةانقلا ةاذاحمب

 ١ ةدام

 ربكأ لوخدل حلاص ىلخاد أفرم ىلا حاسمتلا ةريحب لوحت

 : ءاضتفالا دنع كلذ قوف ةكرشلا ىلع بجيوو ةلومح رخاوللا

 . ىف ةيرحلا ةانقلا لخدم دنع نفسلا هللا ىوأت افرم ءانب (1)

 نفسلا اهيلا ىوأت ثيحب سيوسلا زاغوبو أفرم نيسحت (0)
 . كلذك

 3/ ةدام

 ءىفارملاو ةيرحبلا ةائقلا ةنايصب اهتقفن ىلع مايقلا ةكرشلا ىلاوت

 - ما



 . اهنع ةعرفتملا ةانقلاو لئنلاب ةلصتملا ةانقلاو اهل ةعباتلا

 ر/# ةدام

 ىتلا تاونقلا فافض ىلع ةمقاولا ىضارأالا كالم نم بغريب نمل
 نأ تاونقلا هذه نم ةدمتسملا هامملاب هضرأ ىر ىف ةكرشلا اهئشنت

 اهتميقددحت ةوانا وأ اهو هعفد لباقم ىف زاتمالا اذه ىلع لصحيي

 . ةاب ةدالا ىف دعب ةنيمملا طورشلل ًاقفو

 ©, ةدام

 ةكرشلا ةرادا 3 ىف صاخ بودنم نادئنا قحب ظفتحن

 ةيرصملا ةموكحلا قوقح اهترادا ىدل لثميو هرم اهنم ىضاقتي
 . نامرفلا اذه ماكحأ ذيفنتب لصتي اممق اهللاصمو

 نأ ىرصملا رطقلا جراخ اهترادا زكرم ناك اذا ةكرشلا ىلعو

 تاطلسلا ةفاكب ادوزم ةيردنكسالا هندمب اهلثمي للعأ البكو ناعت

 انتموكحبب ةكرشلا تاقالعو لمعلا ريس نسح نامضل ةمزاللا

 ىناثلا بابلا
 زايتمالا'

 4 ٠ ةدام

 ةموكحلاكرنت ةقباسلا داوملا ىف اهللا راشملا اهتاقحلمو ةنقالا ءاشنال

 ىضارألا نم اهمزلي دق امب ةوانا وأ ةبيرض الب عافتنالا ةكرشلل ةبيرصملا

 . دارفألل ةكولمملا ريغ

 هيرب ةكرشلا موقت ام عيمجب عافتنالا قح ةكرشلا لوخت كلذك

 تسملو مويلا ىتح اروب لازت ال ىتلا ىضارالا نم اهتقفشن ىلع هعرزو

 3 ةننآلا تاظفحتلا عم كلذو دارفألل اكلم

 ةبيرض لك نم ةريخأ الا ةئفلا هذه ىف ةلخادلا ىضارألا ىفعت )١(

 هم محلات



 . اهلالغتسا خيرات نم ءادنبا طقف تاونس رشعل

 ىقابلا ةليط ىضارألا هذه حيبصت ةروكذملا ةدملا ءاهتنا دعب (0)

 ىف اهل عضخم ىتلا بئارضلاو تامازتلالل ةعضاخ زايتمالا ةدم نم
 . ىرصملا رطقلا ىضارأ رئاس اهسفن فورظلا

 ىف رارمتسالا اهئالك وب اماو اهسفنب اما دعب اميف ةكرشلل نكمي (©)
 ىف كلذو اهرامثتسال ةمزاللا ءاملا ىراجممبو ىضارألا هذهب عافتنالا
 ىضارألا ىلع ةضورفملا يئارضلا ةيرصملا ةموكحلا ةفوت لباقم
 . اهل ةلئامملا

 1 ٠ ١ ةدام

 ةحونمملا ىضارألا ةحاسم نيت ىف اذهب ةقحلملا موسرلا ىلا عجري

 ةقباسلا ةرشاعلا ةداملا نم ” و ١ نيترقفلل اقط اهدودحو ةكرشلل

 ةبيرضلا نم اهئافعا عم اهتاقحلمو ةبنقالا ءاشنال ةحونمملا ىضارألاو
 نوللاب ةروكذملا موسرلا ىف تغص دق ىلوألا ةرقفلل ًاقفو ةواتالاو

 نح اهنع عهدي نأ ىلع هعارزلل ةحونتملا ىضارأ الا امأ < دوسالا

 . قرزأالا نوللاب تغبص دقف ةيناثلا ةرقفلل ًاقفو موسرلا

 رز يف رداصلا اننامرفل ةقحال ةقشو لك ةلطابإ ريتعتا

 لبق دارفألل ءىشنت نيسمخو عبرأو ةئامئاثو فلأ ةنس ربمفون

 ىضار الا ىلع كاذ ذا امئاق نكي مل ضيوعتب ةبلاطملا ىف اتح اما ةكرشلا

 مهل زوجي ناك ىذلا ردقلا قوفت تاضيوعتب ةبلاطملا ىف اقح اماو

 . نيحلا كلذ ىف هب ةبلاطلا

 اا“ ةدام

 اهكلمي ىنلا ىضارأالا ميلستب ءاضتقالا دنع ةيرصملا ةموكجلا موقت

 زابتمألا لالغتساو لامعألا ةيفنتل اهتزاح ىلا ةكرشلا عج ودا ارفألا

 . اهيقحتسمل ةلداعلا تاضيوعتلا ةكرشلا عقدت نأ ىلع
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 يئاهنلا ةيكسلملا عزنا وأ تقؤللا ءالشسالا نع تاضيوعتلا ىوست

 تاضيوعتلاددحت فالتخالا ةلاح ىفو . ناكمالا ردق ىلع ةيدو ةيوسم

 : نم فلؤنو ةرصتخم تاءارجاب اهلمع رشابت ميكحت ةئيه
 . ةكرشلا هراتخت مكحم (1)

  نأشلا باحصأ هراتخي مكحم (0)

 . انم نيعمو ثلاث مكحمم ول

 ةلباق ريغو ًاروف ةذفان ةيميكحتلا ةئهلا هذه تارارق نوكتو

 . فانثتسالل

 ةدام “87 ١

 زابتمالا ةدم ةلبط زايتمالا ةبحاص ةكرشلا ةيررصملا ةموكحلا حنمت

 ةماعلا كالم الا ىف ةلخادلا رجاحملاو مجانملا نم جرختتست نأ ىف قحلا

 . ىناملاو تااشنملاب ةقلعتملا ةنايصلاو ءانلا لامعأال ةمزاللا داوملا عيمج

 . ضيوعت وأ ةبيرض وأ مسر ىأ كلذ نع عفدت نأ نود اهل ةعباتلا

 موسرو ةيكرمجلا موسرلا عيمج نم كلذ قوف ةكرشلا ىفعتو
 نم ةكرشلا اهدروتسم ىتلا داوملاو تالآلا ىلع اهريغو ةيلوخدلا

 ' - لالغتسالا وأ ءاشنالا ةدم اهتجاحل ادس جراخلا

 4 6 ةدام

 . نم ىربكلا ةيرحبلا ةاسنقلا نأ انئافلخم مسابو انمساب ايمسو نلعن

 اهقصوب ماودلا ىلع ةحوتفم اهل ةعباتلا ءىفارملاو ةنيطلا ىلا سوسلا

 وأ زييمت نود رخآ ىلا رحب نم ةرباع ةيراجت ةئيفس لكل ًادياحم ًارمم

 موسرلا عقد لباقم ىف تايسنملا وأ صاخشألا نيب ليضفت وأ نامرح

 ايف زاتمالا ةبحاص ةيلاعلا ةكرشلا اهضرفت ىنلا ةمظنألا ةاعارم عمو
 بابلا رارقا طرشب كلذو اهتاقحلمو ةروكذملا ةانقلا مادختساب قلعتي

 ء مدقت ام ىلاعلا
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 1 ى ةدام

 ةكرشلل زوجي ال هنأ ةقباسلا ةداملا ىف ررقملا أدملا ىلع بترتي

 وأ ةنيفس حنمت نأ لاوحأ الا نم لاح ىأ ىف زايتمالا ةححاص ةيلاعلا
 وأ نفسلا نم اهريغل حنمت ال تازايتما وأ ةدئاف ةيأ ًادرف وأ ةكرش

 : . لاوحألا سفن ىف دارفألا وأ تاكرشلا

 4 + ةدام

 لمعلا زاحنا نم ءىدت ةنس نيعستو عستب ةددحم ةكرشلا ةدم

 . ىربكلا ةحالملل ةيرحبلا ةانقلا حاتتفاو

 ةبرحسلا ةانقلا ىلع ةدملا هذه ءاضقنا دنع ةيرصملا ةموكحلا ىلوتست

 تاودألاو تالآلا عبمج ةلاخلا هذهىف ملستت نأىلع ةكرشلا اهتأشنأ تلا

 ةددحم اهتميق ةكرشلا ةبفوت عم عورشملل ةيرحبلا ةمدخلل ةصصخلملا

 .ءارخ ةطساوب وا ايدو

 عسم اهنم لك ةيلاتتم ددمل زايتمالاب ةكرشلا تظفتحا اذا هنأ ىلع
 ىف ةيرصملا ةموكحلا حلاصل هيلع طرتشملا عاطقتسالا عفر ةنس نوعستو

 < ةناثلا ةدملل ةئاملا ىف نيرشع ىلا « ةروكذملا « ةرسشع ةنماثلا ةداملا

 عاطقتسالا اذه زواجتي نأ نود ةدم لكل ةئاملا ىف نيرشعو ةسمخو

 . عورشملا حابرأ ىفاص نم ةئاملا ىف نيثالثو ةسمخ لاوحأ الا نم لاحب

 ا ا/ ةدام

 اهفلكتت ىتلا لالغتسالاو ةناصصلاو ءانبلا تاقفن نع ةكرشلل ًاضيوعت

 اهيف عتمتت ىتلا ةدملا ةللطو نآلا نم اهل صخرن نامرفلا اذه ىضتقمب

 ةقباسلا ةداملا نم ةثلاثلاو ىلوألا ةرقفلا ىف ةنسملا ةدملا ىهو زائتمالاب

 اهل ةعباتلا ءفارملاو ةينقالا ىف دورملا نع ىضاقتتو ضرفت نأ ىف

 تافيرعتل ًاقفو وسرلاو بحسلاو رطقلاو داشرالاو ةحالملل ًاموسر
 : ةئآلا ةحيرصلا طورشلا ةاعارم عم تقو لك ىف اهلدعت نأ اهل

 - 86ه



 نفسلا عيمج ىلع زيتا وأ ءانثتسا نود موسرلا هذه لصحتم (1)
 . ةلئامم طورش

 مصاوع ىف اهب لمعلا نم رهسشأ ةئالث لبق تافيرعتلا رشنت (0)
 . ةسيئرلا ةيراحتلا اهئفارم ىفو رمألا اهنعي ىتلا نادلبلا

 ةريشع هردق ىصقأ دح ىلع صاخلا ةحالملا مسر ديزي ال (0

 .نيرفاسملا نم درف لك نعو نفسلا ةلومح نم نط لك نع تاكنرف
 ىف قحلا نم دارفألل هحنمت امع ىضاقتت نأ اضيأ ةكرشلل زوجبو

 عم ابسانتم امسر اهركذ مدقتملا ةنماثلا ةداملا بجومب هاملا دادمتسا
 تافيرعتل اقفو كلذو ةيورملا ضرألا ةحاسمو ةكلهتسملا هاملا ردق

 ١ر4 ةدام

 ةحونمملا ىرخألا تازاششمالاو اهنع لزاتتملا ىضارألا ًارظن
 قحبب قحب ةيرصملا ةموكحلل ظفتحن ةقاسلا داوملا ىصتقمب ةكرشلل

 اهعزوتو اهددحت ىتلا ةيونسلا حابرأ الا ىفاص نم ر/ ١6 . عاطقتسا

 . نيمهاسملل ةيمومعلا ةعمجلا

 ةدام ,8 ١

 اوك تما نيذلا نيسسؤلا ءاضعألا ةمئاق انم دمتعت نأ بحير

 سسأت لسق عورشملا قيقحت : ىف مهلاومأو مهثوحبو مهلامعأب

 . ةكرشلا

 اقلط ةيرصملا ةموكحلا حلاصل اهيلع قفتملا ةصخلا عاطقتسا دعبو
 عورشملا حابدأ ىفاسص نم ءزج صصخي اهركذ مدقتملا امل ةداملل

 لحي نمل وأ مهتثرول وأ نيسسؤملا ءاضعألل ةئاملا ىف ٠١ هردق ةيونسلا
 .٠ مهقح ىف مهلحم

 - قخكال



 ةدام ٠+

 انقيدص سأري لامعألا ذفنتل مزاللا تقولا نع رظنلا ضغب
 سسؤملوأ هفصوب اهريديو ةكرشلا سبسلد دئانيدرف وسلا انليكوو
 , عتمتلا ةدم هيف ادت ىذلا موملا ىف ىرجت تاونس رشعل كلذو اهل

 . 1 ةداملل ًاقفو ةنس نوعستو عست اهردقو زاتمالاب

 1 ةدام

 سروسلا ةانقل ةيمللاعلا ةكرشلا » مساب ةمئاقلا ةكرشلا ماظن رقنو

 لكش ىف اهسسأت ىف اصخرت رارقالا كلذ رشيو « ةيرحبلا

 . عمجأ اهلام سأرب هيف بتتكيىذلامويلانم ءادتبا ةمهاسملا تاكرمشلا

 الاب ةدام

 ةموكملا ديضعتب ةكرشلا دعن عورشملا حاجنب انمامتهال ًاراهظاو

 عيمج اذه ىضتقمب ةحارص ثحنو « ًاصلاخ ًاديضعت اهل ةيرصملا

 اهدم ىلع ةفلتخملا انتارادال نيعباتلا لامعلاو نيدروملاو نيفظوملا

 . تقو لك ىف اهتامحو ةدعاسملاب

 اميف ةكرشلا فرصت تحت كب لجومو كب نانيل انيسدنهم عضنو
 فارشالا امهل نوكيو « اهب رمأت ىتلا لامع الا ريسمو ةراداب قلعتي
 . لامعألا ةرشاسب ةصاخلا حئاوللا ذضفنت امهلعو لامعلا ىلع ىلعألا

 71“ ةدام

 ١464 ةنس ربمقون ٠ ىف انم رداصلا نامرفلا ماكحأ عبمج ىغلت

 ربتعتو « هذه زايتمالا طورش عم ضراعتت ىتلا ماكحألا نم اهريغو

 . هب قلعت ىذلا زاتمالاب صتخي امش ةذفان اهدحو

 - ملال



 ١875 ةئس رياربف ”؟ ةيقافتا
 ىلاعلا بابلا اهيلع قدص ىلا ةيئاهنلا طورشلا ددحت ىلا

 4 ةدام

 املم5 ةنس هلوي 7٠١ ىف ةرداصلا ةحئاللاب ءاج ام عيمج ىغلي

 ماقي ال ىلاتلابو سيوسلا ةانق لامعأ ىف نيحالفلا مادختساب ةصاخلا
 ةنسرياني ه ىف رداصلا زايتمالا دقع نم ةبناثلا ةداملا ماكحأل راتعا ىأ

 نوكي نأ لاوحأ الا عيمج ىف بحبو » : ىت الاك اهصاو < زؤمهك

 نم لامعألا هذه ىف نيمدختتسملا لامعلا سامخأ ةعبرأ لقاالا ىلع
 6 ناب.رصملا

 نع ًاضيوعت كنرف نوبلم ”8 ةكرشلل ةيرصملا ةموكحلا عقدتو

 . اهتنمضت ىتلا ايازملاو ١865 ةنس هبلوي 7١ ةيوست اهئاغلا
 لامع ال نيمزاللا لامعلا ةكرشلا مدختست ًادعاصف نآلا نمو

 دش نودو صاخ زاشما نود ماعلا نوناقلا طورشل اقتفو عورشلملا

 ا“ ةدام

 مازتلالا دقع نم م < 8/ نينداملا ماكحأب عافتنالا نع ةكرشلا لزانتت

 رداصلا دقعلا نم 1١ < ١8 داوملاو 18405 ةنس رسفون ٠# ىف رداصلا

 ىضارألا ةحاسم نيفرطلا قافتاب تددحت دقو < ١86 ةنس رياني ه ىف

 نيرداصلا نيروك ذملا نيدقعلا بج وةك ر شلل اهنع لزانتملاىرلل ةلياقلا

 راتكههلأ 50 رادقم « ةموكحلل تدر ىتلاو 1865 < 18654 ىتنس ىف

 تامضتقمل ةصصخملا نكامألا نمض لخدت راتكه ىالآ # اهنم لزنتسي

 . ةيرحبلا جانقلا لالغتسا

 7“ ةدام

 داوملاو ١884 ةنس ىف رداصلا مازلالا دقع نم مل <87 نيتداملا نأ امب

 4لم 



 امل ًاقفو تنغلأ دق ١465 ةنس ىف رداصلا دقعلا نم !8 « ٠١ < ١١

 هذه در نع ةموكحلا لق ةكرشلل قحتسملا ضيوعتلا ناف ” ةداملاب ءاج

 . كنرف 0٠٠ راتكهلا نمث رابتعاب كنرف نويلم ٠" غلي ىضارألا

 5 ةدام

 ةيرحللا ٍةانقلا ءاشنال ةمزاللا ىضارألا ةحاسم ديدحت مزلي هنأ امب

 الأ بجي ةحاسملا نأ امبو « عورشملا حاجن نمضت طورشب اهلالغتساو
 ةصصخملا قرطلا ىلعو المف ةانقلا هلغشت ىذلا ردقلا ىلع رصتقت

 نم ةكرشلا نيكمت مزلتسي اميف اهب ظفتحملا ةقشلا ىلعو نفسلا بحسل
 شدروو نزاخمو تاعدوتسم ةيرحبلا ةانقلا نم ةبرقم ىلع ءىشنت: نأ

 سارحلل نكاسملا ًاريخأ ميقت نأو . اهتدئاف ققحتت امثيح ىناومو

 ىمدختسم عيمطلو ةنايصلا لامعأب نيفلكملا لامعلاو نيظحالملاو

 . ةرادالا

 نيا رأ ةروك دملا نك امينا عشنا نأ شيا ةسانلا نهانا اهو

 تاجتتملا نم ةمورحملا نكامألا ام دح ىلا نومتل نيتاسب اهيف أشنت

 ىضارأ كالتما نم ةكرشلل ةحودنم ال هنأ امب ًاريخأو « ةعارزلا

 ةانقلا ةناص لفكت لامعأ ءاشناو اهيف تاعارز داحبال ةئفاك

 حنت ال نأ ىلع لامرلا مكارت نم اهتيامحو ةيرحللا

 قباسلا لامعألا فلتخمب مايقلل مزاللا ىفاولا ردقلا نم رثكأ ًائيش

 نم تاحاسم ىلع لوصحلا ىعد: نأ ةكرشلل غوسي ال هنأ امبو . اهناب

 وأ ةعارزلل اهصيصختب ءاوس اهيلع ةبراضملا ضرغل تناك ايأ ىضارألا
 . ناكسلا ددع ةدايز دنع ريغلل اهعسب وأ اهيلع ىناملا ةماقاب

 ىضارأ الا ديدحت ىف تاراشعالا هذه نادقاعتملا نافرطلا مرتلا كلذل

 ةدم لوط اهب عافتنالا نوكي ىتلاو ةيرحسلا ةانقلا ىرحم ىلع ةعقاولا

 هريرحت مث الل ًاققو . اهتنايصو اهلالغتساو ةانقلا ءاشنال مزال زامتمالا

 - مهد



 . مدقتملا ضرغلل قافتالا اذهب ةقفرملا تاموسرلا نم هريرقتو هعشوتو

 م ةدام

 ةبذعلا هايملا ةانق نم ىناثلا ءزجلا ةيرصملا ةموكحلل ةكرشلا درت

 بحجومب اهل تدر امك <« سيوسلاو ةليعامسالاو ىداولا نيب مقاولا

 مقاولا ةروكذملا ةانقلا نم لوألا ءزملا 1م>+ ةنس سرام ١4 قافتا

 . ىداولا نشتفتو ةرهاقلا نيب

 ىتالا طورشلاب نوهرم ءانقلا هذه نم ىناثلا ءزحلا درو
 : اهنابب

 ىداولا ةانق نوكتل ةقالا لامع الا زاجنا ةكرشلا ىلع ١ 5
 . اهملستل ةحلاصو اهيلع قفتملا سياقملاب سيوسلا  ةلعامسالا

 ةنفلا تااشنملاو ةبذعلا هايملا ةانق ةيرصملا ةموكحلا ملستنو

 ةانقلا ميلست اهناكما ىف نأ ةكرشلا ردقت املاح اهل ةعباتلا ىضارألاو

 ةموكحلا بناج نم ملستلا اذه ىلع بترتيو اهركذ مدقتملا طورشلاب

 تبشيو ةكرششلاو ةموكحلا ىسدنهم ةهجاوم ىف متي مالتسا ةيرصملا

 لانتقلا ةلاح اهنف فلاخس ىتلا عضاوملا ليصفتلاب حضوي رضحمب
 . طورشلا نم هفوتست نأ بحي ناك ام

 ميلستلا خيرات نم ءادتبا اهقتاع ىلع ةيرصملا ةموكحلا ذخأت »مب

 : ىأ ةروكذملا ةانقلا ةناص

 عم عدزلاو سرغلا لامعأ ةفاكب بسانملا داعيملا ىف مايقلا - ١
 لامرلا قفدت عنمو فلتلا نم روسجلا ظفحل ةمزاللا ةيوقتلا لامعأ
 ةرشاس اهنيومت لفكي نأ ىلا قيزاقزلا ةانق نم ةانقلا نيومت رارمتساو
 . ةرهاقلا ىف هاملا ذخأم نم

 ةنس سرام م قافتاب اهل در ىذلا ءزحلاب ةصاخلا لامعألا ذضنت د١
 لاصتالا ةطقن دنع ىناثلا ءزهلاب روكذملل لوألا ءزجلا طبرو 145

 . ىداولاب

 هم 8٠ ب



 ىوتسسم عافترا ىلع ةظفاحملاب لوصفلا عيمج ىف ةحالملا ةلافك »8

 ليلا بوسنم تاقوأ ىف رتم »ره نع لقي ال ثبحب ةانقلا ىف هايملا
 .قيراحتلا تاقوأ ىف دحاو رتمو طسوتملا بوسنملا لصف ىف نيرتمو

 نم بعكم رتم فلآ ٠١ رادقمب مدقت ام قوف ةكرشلا نيومت
 ئرلو ةيرحسلا ةانقلا ىرجم ىلع نينطاقلا ىلاهاالا ةجاح دسل ءاملا
 تالاو ةيرحبلا ةانقلا ةناصل ةصصخملا تالآلا ةرادالو نيتاسلا

 عرزلاو سرغلاو ىرلاو ةانقلا لالغتساب ةطبترملا ةيعانصلا ت اشتملا
 ًاير اهير نكمي ال ىتلاو ةانقلل' ةعباتلا ىضارألا نم اهريغو ناثكلا ىلع

- 
 سا.

 ةاسنق ةنابصل اهريغو ريهطتلا لامعأ نم مزلي اه عيمجب مايقلا  ه

 . ةديج ةلاح ىف اهظفحو ةفلا اهنأ اشنمو ةبذعلا هاملا

 عيمج اهلمحت ىف ةكرشلا لحم ةيرصملا ةموكلملا لحت كلذل

 مم ةنايصلا ىف ريصقت ببسل اهيلع عقت ىتلا تامازتلالاو فيراصملا

 ةمزاللا ةلهملاو اهميلست دنع ةانقلا اهيلع نوكتس ىتتلا ةلاحلاا ةاعارم

 . اهتضتقا دق ةلالا هذه نوكت ىتلا لامعألاب ماسقلل

 < ةدام

 اهقرتخت ىنلا ىضادألا ىلع رورملا ىف قافترا قح ةكرشلل نوكي
 .ءاملا نم بعكم رتم م٠٠٠٠ لا ذل ةمزاللا ءاملا ىراحمو تاونقلا

 ش . ًافنآ هبلا راشملا

 1/ ةدام

 .ةيرصملا ةموكحلل نوكي ةبذعلا هاملا ةانق ةموكحلا مالتسا درجمب

 ,نم « ةكرشلل نوكي امك . اهبف ءاملا ذخ ام دادعاو ةانقلاب عافتنالا قح

 دنعو « ةيرحبلا ةانقلاب ةصاخلا ةئئاشنالا لامعألا زاجنا ةلمط < اهتيحان

 .«ةبذعلا هانملا ةاتق ىلع ميقت نأ ىف ةطلسلا < ؟ مو ةنس ةياغل ع ةرورضلا

 -هأا



 ىف اهيدهعتمل وأ اهل ةمزاللا ( ةيرارحنالا ) بحسلا نفسا ةرادا

 مئاضبلا لقن لالغتسا ىف قحلا اهدحو اهل نوكي امك . لقنلا نوؤش

 . سكعلابو ديعسروب نم
 نوناقلل ةسنلاب ةعسطلا ةلاخلا ىلا ةكرشلا دوعت ١859 ةنس دعبو

 نييرصملل ام الا اهل نوكينلو « ةبذعلا ةانقلا لامعتساب قلعتي اميف < ماعلا

 ةميرض ةياال اقالطا اهنفس عضختت ال نأ ىلع . اهب عافتنالا ىف اعيمج

 . ةحالملل

 ىتلا ةيرصملا ةموكحلا ىلا لماكلاب تدر دق ةبذعلا هاملا ةانق نأ امبو

 تعءاش ام اهتاقحلمو ةانقلا ىلع ءىشنت نأ ةموكحللف « اهب لفكتت تحصأ

 . ةكرحتم وأ ةتباث لامعأ نم

 /#ب ةدام

 اهب ةنيدم ىه ىتلا كنرف نوبلم 84 لا غلبم ةيرصملا ةموكحلا عفدت

 ةميق ةيقب تقولا سفن ىف اهيلا عفدتو ضيوعتلا ةمذ ىلع ةكرشلل
 نيمهاسملا « ةيلاخلا ةنسلا ىف « ةكرشلا ةبلاطم ةلاح يف ةموكحلا مهسأ
 غلبم كلذكو « لاملا ماد لصأ نم ةديدج خلابم عقدي <« ءاضعألاو

 ةقيرطلاب كلذو < ىداولا شيتفت عبب نمث' تاكنرفلا نم نييالم ةرشعلا

 . ةيلاخلا قاروألاب قفرملاو هيلع عقوملا كلذب صاخلا فشكلا ىف ةنببملا

 6, ةدام

 ىرصملا نسسلوبلا ماظنل ةعضاخ اهتاقحلمو ةيرحسلا ةانقلا ىقم

 ىضارألا نم ناكم ىأ ىف اهرشام املثم ةقلطم ةطلس اهملع رشاسو

 نيناوق ديفنت لفكيو ماعلا نمالاو ماظنلا ىلع ظفاحي ثيحب ةيرصملا

 . اهحئاولو دالبلا
 امثيح ةيرحبلا ةانقلا ربع رورملا قحب ةيرصملا ةموكحلا عفتتت

 لماعتلا ريس هيرحو اهتالصاوم نامضل ايرورض رورملا اذه ىرت

 ب ةالاد



 مسر ىأ ضرفت نأ ام ةححب ةكرشلل زوجي الو روهمجلاو ىراجتلا
 . رخآ لعل وأ روسلا اذهل

 ٠ ١ ةدام

 اهب ظفتحملا ىضارألا دودح لخاد لغشت نأ ةيرصملا ةموكحلل

 عافدلل ةمزال اهارت ةبرح ةطقن وأ عقوم ىأ ةيرحبلا ةانقلل تاقحلمك

 ..قوقح عم ضراعتي الو ةحالملا لاغشأ اذه لقرعي الأ ىلع دالبلا نع

 . ةانقلا ىتفض ىلع ةعقاولا اهب ظفتحملا ةقشلا ىلع ةمرتملا قافترالا

 ١١ ةدام

 اهقفارم ةجاحل ءافو اهسفن دودحلا ىف ةيرصملا ةموكحلل زوحي

 نكمي ناكم ىأ لغشت نأ ( اهريغو نكيو كرامحو ديرب نم ) ةيرادالا

 كلالغتسا تايضتقم ةاعارم عم اهضارغأ عم مءالتي امب هيف فرصتلا

 رمألا اعد اذا ةكرششلل عفدت نأ ةموكحلا ىلعو . اهقفارمل ةكرشلا
 بغرت ىتلا ىضارألا حالصا وأ ءاشنا ىف هتقفنأ دق ةكرشلا نوكت ام

 . اهنف فرصتلا ةموكحلا

 1 37” ةدام

 الالغتسا ةانقلا لالغتسا نسحو ةعانصلاو ةراجتلا حلاصل ةياعر

 لوط ىلع ةدتمملا ىضارألا ىف رارقتسالا ةطاق دارفألل زوجي اجتنم

 ًاصيخرت اولاني نأ طرشب اهمئاوج ىلعةسسؤملا ندملا ىف وأ ةيرحنلا ةانقلا

 ىتلا ةيدلبلا وأ ةيرادالا ةحئالل اوعضخي نأو ةموكملا نم ًاقباس

 ةررقملا ب ئارضلا ماظنلو اهفرعو دالملا نيناوقو ةيلحملا ةطلسلا اهردصت

 ظفتحملا ةقشلاو نفسلا بحسل ةدعملا قرطلاو فافضلا ءانثتسا عم اهيف

 ةحوتفم ةانثتسملا ىضارألا هذه ىقمت نأ بجحسف مقاوملا هذه ءارو اهب

 . اهلامعتسا ماظن ددحت ىتلا حئاولل ًاقفو دورملل
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 ةكرشلا وسدنهم ررقيىتلاتاهحلا ىف الا رارقتسالا اذه زوحي الو

 ةكرشلل اودري نأ نيعفتملا ىلعو اهقفارم لالغتسال ةمزال ريغ اهنأ
 . اهدادعا وأ نكامألا كلت ءاشنال اهتقفتأ نوكت دق ىتللا غلابملا

 ٌ ١ 5 ةدام
 لاح ىأب سمي نل ةكرمجلا تارادالا ءاشنا نا هلع قفتملا نمو

 رمت ذا اهعيمج لودلا نفس ىكرمجلا ءافعالا نم هب عتمتت نأ بجي ام

 تاسنلاو صاخشألا ىف لضفت وأ زسمت نودب ةانقلا ىف

 ١ مج ةدام

 ةكرشلاو ةيرصملا ةموكملا نيب تمت ىتلا تاقافتالا ذضنتل ًانامض

 اهتقفن ىلع نيعت نأ ىف قحلا ةيرصملا ةموكحلل نوكي ًاققد ًاذيفنت
 . لمعلا ناكم ىفو ةكرشلا ىدل ًاصاخ ًابودنم

 ١ 8 ةدام

 مكحي ىهتني سيوسلا ةانق زايتما نأ ريسفتلا ليبس ىلع نافرطلا ررقي
 ديدج قافتا متي مل اذا هدب خيرات نم ةنس نيعستو عسن دعب نوناقلا

 . ةكرشلاو ةيرصملا ةموكحلا نيب هنأشب

 ١ + ةدام

 اهناف ةيرصم ةكرش ةيرحلا سيوسلا ةانقل ةماعلا ةكرشلا نأ امب

 ةكرسشك اهنيوكتب لصتي اميف اهنأ ىلع  اهفرعو دالبلا نيناوقل عضخت
 نيناوقلل <« صاخ قافتا ىلع ءانب « عضخت مهنبب اميف ءاكرشلا تاقالعبو

 عيمج نأ هيلع قفنملا نمو . اسنرق ىف ةمهاسملا تاكرششلا مكحت ىتلا

 زوجيو اسنرفي نومكحم اهيف لصفي كلذ نع أشنت ىتلا تاعزانملا

 ًامكحم اهقصوي سيراب ىف ةيروطاربمالا ةمكحملا مامأ مهمكح فانثتسا

 . ىلعأ

 ىأ نم دارفألاو ةكرشلا نيب رصم ىف ًاسشنت ىتلا تاعزانملا امأ

 به هع



 نيناوق ىف ةررقملا عاضوألل ًاعبت ايلعلا ةيلحملا مكاحملا لصفتف ةيسنج
 . تادهاعملاو اهقرعو يدالبلا

 ةكرشلاو ةيرصملا ةموكحلا نيب ًاشنت دق ىتلا تاعزانملا ضرعت كلذك

 . دالبلا نيناوقل ًاقبط اهيف لصفتف ةيلحملا مكاحملا ىلع

 ةكرشلا ةرادال نيعباتاا نم مهريغو لامعلاو نومدختسملا مكاحي

 عسيمجب لصتي اميف تادهاعملاو دالبلا نيناوقل ًاقفو ةيلحملا مكاحملا مامأ

 5 ًاينطو امهالك وأ نيفرطلا دحأ اهبف نوكي ىلا تاعزانملاو مئارخلا

 دعاوقلا مهلع تقبط بناجألا نم ةموصخلا فارطأ عيمج ناك اذا

 : ةررقلا

 رصم ىف نأش بحاص نم ةكرشلل ةرداصلا ةئاضقلا تانالعالا

 . ةيردنكسالاب ةكرشلا ةرادا زكرم ىف ًاححص اهنالعا نوكي

 -ةهه د



 باتكلا سرهف

 55 57 00 3 ةمتقلقم

 نوح . ليودتلا ىنعم ب لوألا لصفلا

 ةانقلا ةكرش ءاشنا ذنم . ليودتلاو ارتلجنا ب ىناثلا نصفلا -

 هما لعل د ا ( ااا 1١815 )) لالتحالا ىلا

 - 48ه 0 ةناتسالا داو سيراب رعؤم 7 كتلاثلا لصفلا
 5 ( ١ مخ

 ىسنرفلا عورشملا . 85 ةنمس ىف ىزيلجنالا عورشملا  قحالملا
 . ١865 ةنس زايتما . 18484 ةنسس ةيقافتا . 80 ةنمس ىق
 14855 ةنس رداربف ؟:؟ ةيقافتا . ١8655 ةنس زايتما

 تاقككا
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